
UCHWAŁA NR […] 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

 

z dnia …………….. 2019 roku 

 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie gminy Milanówek oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie 

 

Na podstawie 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. 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 Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, Rada 

Miasta Milanówka przyjmuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, oraz przekazuje przygotowany projekt regulaminu do 

zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie zgodności z przepisami 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.). 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Joanna Moława 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Milanówek oraz 

przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Warszawie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 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.  

Następnie, organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, na które służy 

zażalenie, opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu. 

Zgodnie z treścią ustawy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i 

obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym: 

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w 

zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 

4) warunki przyłączania do sieci; 

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego 

przyłącza; 

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków; 

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków; 

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

Aktualnie na terenie miasta Milanówka działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo to, działając w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. Poz. 2180), opracowało projekt regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przedłożyło go Radzie Miasta Milanówka. 

Przeprowadzona analiza tego projektu, wskazuje iż spełnia on wymagania ustawowe co do zakresu oraz 

treści regulacji jaką powinien zawierać regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków.  

Ponieważ Rada Gminy działa w formie uchwał, również opracowanie i przyjęcie projektu 

regulaminu celem przekazania go organowi regulacyjnemu wymaga jej podjęcia. Uchwała ta nie 

zatwierdza jeszcze regulaminu i nie stanowi aktu prawa miejscowego, ale stanowi podstawę prawną do 

przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  

Takie stanowisko wynika też z pisma Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Warszawie - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wzywającego Radę Miasta 

Milanówka do podjęcia uchwały przyjmującej projekt regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków. Ponieważ niniejsza uchwała wypełnia wskazane podstawy 

prawne, jej podjęcie należy uznać za zasadne.  


