
 

 

UCHWAŁA NR XXI/279/2021 

RADY GMINY ZEBRZYDOWICE 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/43/2019 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Zebrzydowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 1152 ze zm.), po zaopiniowaniu projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

Rada Gminy Zebrzydowice uchwala: 

§ 1. Zmienia się Rozdział 5 załącznika do uchwały Nr III/43/2019 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 

28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Zebrzydowice. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice 

 

 

Mirosław Franciszek Staniek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 grudnia 2021 r.

Poz. 8270



Załącznik do uchwały Nr XXI/279/2021 

Rady Gminy Zebrzydowice 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zebrzydowice 

Rozdział 5. 

Warunki przyłączania do sieci 

§ 14. 1. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci 

wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia 

odmowę ich wydania w terminie: 

1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w przypadku budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej 

2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w pozostałych przypadkach 

2.  W przypadku złożenia przez podmiot niekompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia 

nieruchomości do sieci wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej Przedsiębiorstwo wzywa pisemnie podmiot do 

uzupełnienia wniosku. Do terminów określonych w § 14 ust. 1 pkt 1 i 2 nie wlicza się terminów na 

uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej lub 

przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa powodujących opóźnienie. 

3. Przedsiębiorstwo ma obowiązek potwierdzenia pisemnie złożenie przez podmiot ubiegający się 

o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej wniosku o wydanie warunków 

przyłączenia do sieci wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej określając w szczególności datę jego złożenia. 

4. Za wydanie warunków o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej oraz 

za odbiór i włączenie do sieci przyłącza wodociągowego lub (i) kanalizacyjnego Przedsiębiorstwo nie pobiera 

opłat. 

5. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej są ważne 2 lata od 

daty ich wydania. 

6. W przypadku wykonania przebudowy przyłącza wodociągowego lub (i) kanalizacyjnego nie jest 

wymagane wydanie nowych warunków o przyłączenie nieruchomości do sieci. Podmiot zobligowany jest do 

poinformowania Przedsiębiorstwo pisemnie o konieczności przebudowy przyłącza dołączając plan 

zagospodarowania sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub szkic sytuacyjny sporządzony 

na aktualnej mapie zasadniczej z usytuowaniem planowanych zmian trasy przebiegu przyłącza w stosunku do 

istniejącej sieci wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej oraz stałych elementów zagospodarowania i innych sieci 

uzbrojenia. 

7. Zmiana lokalizacji wodomierza na nieruchomości nie wymaga wydania warunków. Podmiot 

zobligowany jest poinformować ustnie bądź pisemnie przedsiębiorstwo przed rozpoczęciem prac. Po 

zakończeniu prac Przedsiębiorstwo dokonuje odpłatnie plombowanie licznika w nowej lokalizacji. 

8. Warunki przyłączenia nieruchomości do przyłącza wodociągowego lub (i) kanalizacyjnego 

Przedsiębiorstwo wydaje po wcześniejszym przekształceniu przyłącza w sieć o ile pozwalają na to parametry 

techniczne, a Przedsiębiorstwo posiada na ten cel środki finansowe. 

9. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera: 

1) imię i nazwisko lub nazwę i adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie 

nieruchomości do sieci 

2) adres do korespondencji 

3) adres e-mail, nr telefonu 

4) wskazanie lokalizacji nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci, w tym adres i nr działki 

ewidencyjnej 
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5) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości która ma zostać przyłączona do 

sieci wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej 

6) określenie dobowego zapotrzebowania na dobę z podziałem na wodę do celów bytowych, 

technologicznych, przeciwpożarowych lub innych z określeniem przepływów średniodobowych 

i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń 

7) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe 

8) plan sytuacyjny sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 

istniejącej sieci wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej oraz stałych elementów zagospodarowania i innych 

sieci uzbrojenia. 

10. Podmiot składa dokumentację techniczną, a Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności 

dokumentacji technicznej z wydanymi warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci. 

11. Dokumentacja techniczna przyłącza wodociągowego lub (i) kanalizacyjnego powinien zawierać: 

1) Oświadczenie podmiotu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

2) Plan zagospodarowania sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub plan sytuacyjny 

sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej oraz stałych elementów zagospodarowania i innych sieci uzbrojenia 

3) Aktualne uzgodnienia skrzyżowania lub (i) zbliżenia innych sieci z trasą projektowanego przyłącza 

wodociągowego lub (i) kanalizacyjnego z gestorami sieci w obszarze oddziaływania projektowanego 

przyłącza wodociągowego lub (i) kanalizacyjnego 

4) W przypadku braku jakichkolwiek sieci na terenie objętym opracowaniem oświadczenie podmiotu lub 

projektanta o braku kolizji lub (i) zbliżeń z innymi sieciami w obszarze oddziaływania projektowanego 

przyłącza wodociągowego lub (i) kanalizacyjnego 

5) Aktualne warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej 

6) Inne opinie wymagane odrębnymi przepisami w zależności od potrzeb 

7) W przypadku wykonania przyłącza przez działki nie będące własnością podmiotu zgodę właścicieli działek 

na posadowienie, włączenie i późniejszą eksploatację przyłącza wodociągowego lub (i) kanalizacyjnego 

8) Opis techniczny instalacji 

9) Informację w opisie technicznym instalacji o konieczności wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej przyłącza wodociągowego lub (i) kanalizacyjnego 

10) Odpowiednie rysunki – plan zagospodarowania działki lub plan sytuacyjny, rzuty, profile 

11) Oświadczenie projektanta zgodne z art. 20 Prawa budowlanego 

12) Kopię decyzji o nadaniu uprawnień projektanta 

13) Aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB 

14) Dokumentację techniczną należy wykonać w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz GZWiK Zebrzydowice, 

1 egzemplarz podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej) 

15) Trasa przebiegu przyłącza na uzgodnieniu lokalizacyjnym z gestorami obcego uzbrojenia terenu winna 

być zgodna z trasą przebiegu przyłącza wskazaną w załączniku graficznym wniosku o wydanie warunków 

technicznych. 

12. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej realizowane jest wyłącznie przez Przedsiębiorstwo. 

13. Wykonanie przyłącza i jego techniczny odbiór rzez Przedsiębiorstwo skutkuje koniecznością zawarcia 

umowy o zaopatrzenie w wodę lub (i) odprowadzenie ścieków. 

14. Przedsiębiorstwo prowadzi rejestr odmów przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
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