
                                                          -projekt- 

UCHWAŁA NR ……..2019 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

 

z dnia 26 września 2019r. 

w sprawie przyjęcia i przekazania do ponownego zaopiniowania organowi regulacyjnemu „Projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Piekoszów” 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                          

z 2019r. poz. 506 i 1309) , art.19  ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca  2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu                   

w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz.1437)  w związku z art.8 ust.1 ustawy 

z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2017r.  poz.2180) Rada Gminy 

Piekoszów uchwala co następuje:  

§1. Przyjmuje się i przekazuje się do ponownego zaopiniowania organowi regulacyjnemu                                        

– Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie   z siedzibą w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków „Projekt Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Piekoszów” 

uwzględniający uwagi organu regulacyjnego, stanowiący załącznik do uchwały. 

§2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy Piekoszów do zawiadomienia przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych o przekazaniu do ponownego zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 

o którym mowa w §1, „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Piekoszów”. 

 

Sporządziła:  

Wioletta Florczyk-

podins. ds. obsługi Biura 

Rady Gminy 

17.09.2019r.  

 

Akceptacja prawna:  

M. Merta – adwokat  

17.09.2019r.  

Zatwierdził:  

Z. Piątek – Wójt 

17.09.2019r.  

 

 

 



UZASADNIENIE 

Do uchwały Nr …….2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia ……. 2019r. w sprawie przyjęcia i 
przekazania do ponownego zaopiniowania organowi regulacyjnemu „Projektu Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Piekoszów” 

 W związku z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RZT.070.4.12.2019.AW z dnia 27 maja 2019 roku  w sprawie 
zaopiniowana „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 
terenie Gminy Piekoszów wezwał do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie Uchwały Rady Gminy w 
Piekoszowie w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu „Projektu 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 
Piekoszów”. 

 Organ regulacyjny postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2019r. znak: KR.RZT.070.4.12.2019 
negatywnie zaopiniował projekt regulaminu przekazany na podstawie uchwały Nr XII/92/2019 Rady 
Gminy Piekoszów z dnia 27 czerwca 2019 r. wskazując nieprawidłowości, które stanowiły podstawę do 
wydania tejże opinii. 

 Niniejszy projekt regulaminu uwzględnia uwagi organu regulacyjnego zawarte w/w 
postanowieniu. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za celowe i w pełni uzasadnione. 

 


