
UCHWAŁA NR XXVI.211.2016
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie: zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139 z późn. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
XXII/201/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 października 2008 r. w sprawie Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków wprowadza się następujące zmiany:

w § 17:

1) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Przedsiębiorstwo dokonuje uzgodnienia projektu budowlanego sieci lub przyłącza, w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Uzgodniony projekt budowlany sieci lub przyłącza ważny jest dwa lata od daty uzgodnienia i stanowi 
podstawę do realizacji robót budowlanych.”;

2) po ust. 6 dodaje się ust. 7-10 w brzmieniu:

„7. Ważność warunków technicznych, o których mowa w § 17 ust. 1, 3 i 4, może zostać przedłużona na 
kolejne 2 lata, na pisemny wniosek Odbiorcy, w przypadku kiedy na ich podstawie został opracowany 
projekt budowlany i nie zaszły zmiany w terenie, uniemożliwiające budowę sieci lub przyłącza wg 
uzgodnionego przez Zakład projektu.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, Odbiorca dołącza uzgodniony projekt lub plan sytuacyjny z 
projektu trasy przyłącza lub sieci wraz z oświadczeniem, że budowa przyłącza lub sieci będzie 
realizowana zgodnie z projektem.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, ważność projektu zostaje przedłużona na kolejne 2 lata.

10. Szczegółowa procedura podłączania nieruchomości do sieci określona jest w Procedurze 
projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie 
miasta i gminy Halinów opracowana przez Przedsiębiorstwo. Procedura dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Zakładu Komunalnego w Halinowie na stronie internetowej 
bip.zakladkomunalny.pl oraz do wglądu w siedzibie Zakładu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński





Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu uproszczenie procedury przyłączania nieruchomości do
sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Halinów. Dzięki zmianom umożliwiającym
wydłużenie ważności warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz uzgodnionego projektu w
przypadkach takich jak: brak zmian projektowych, wykonawczych oraz w terenie w stosunku do wydanych
warunków i opracowanych projektów, przyszły Odbiorca uniknie dodatkowych kosztów związanych z
rozpoczęciem od nowa procedury inwestycyjnej.




