
UCHWAŁA NR […] 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …………….. 2019 roku 

 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Milanówek” 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze 

zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek”, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka 

z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3041). 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) „Rada gminy, na podstawie 

projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 

zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.” 

Projekt regulaminu został przedłożony do zatwierdzenia organowi regulacyjnemu.  

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w postanowieniu wydanym w dniu …………… r. wyraził pozytywną opinię 

dla projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.), po uzyskaniu opinii organu 

regulacyjnego, rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przyjęcie 

nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek, przy 

jednoczesnym uchyleniu dotychczas obowiązującego, wynika ze zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zachodzi więc 

konieczność dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących regulacji prawnych. Wobec 

powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 


