
DRUK NR 3/XIV

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 
terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr III/28/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. 
Zach. z 21 stycznia 2019 r. poz. 588) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 6 uchyla się pkt 5 i pkt 6;

2. w § 8 uchyla się pkt 15, pkt 16, pkt 17, pkt 18 i pkt 19.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

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

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2019 r. Prokurator Rejonowy w Gryfinie, działając na podstawie

art. 70 ustawy z dnia 26 stycznia 2016 r. prawo o prokuraturze, wniósł do Rady Miejskiej

w Gryfinie o zmianę uchwalonego uchwałą nr III/28/19 z dnia 20 grudnia 2018 r. Regulaminu

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino. Wskazał,

że § 6 pkt 5 i pkt 6 oraz § 8 pkt 15-19 są niezgodne z art. 19 ust. 5 ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Rada Miejska w Gryfinie, po konsultacji z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych

Sp. z o.o. wszczęła procedurę zmiany regulaminu i w dniu 25 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę

nr VIII/69/19 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków. Projekt zmiany Regulaminu został przekazany do zaopiniowania

organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, który w dniu 26 czerwca 2019

r. wydał postanowienie opiniujące projekt zmiany regulaminu. Organ regulacyjny uznał § 8 pkt

15-19 Regulaminu za niezgodny z art. 19 ust. 5 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z uwagi na brak możliwości regulacji przez radę gminy

kwestii dotyczących rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

w drodze regulaminu. § 6 pkt 5 i 6 Regulaminu został natomiast uznany za zgodny z ustawą.

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony

Środowiska, po ponownym przeanalizowaniu stanowisk organów uczestniczących w procedurze

uchwalania zmiany regulaminu, przedkłada Radzie Miejskiej w Gryfinie projekt uchwały w

sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie Gminy Gryfino.
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