
UCHWALA NR 138/XV12020 

RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 9 marca 2020 r. 

w sprawie prL)'h~cia projektu Rcgulaminu odprowadzania scickow Da terenie Gminy Nowe Miasto 

Na podstBwie art . 18 liSt. 2 pkt 15 usta wy Z dnia 8 marea 1990 r. 0 snmorz.qd zie gminnym (Oz. U. z 20 19 r. 
poz. 506 z p6in . zm.) oraz art. 19 ust. I ustawy z doia 7 czerwca 200 1 r. 0 zbiorowym zaopalrzeniu w wod y 
i zh iorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz. U. z 201 9 r. poz. 1437 z poz. zm.) uchwala siy> co nast~puje: 

§ 1. Rada Gm iny w Nowym Miescie po dokonaniu ana Jizy projektll Regulaminu odprowadzania sc iekaw 
ua teren ie Gminy Nowe Miasto przedstawionego przez Gminny Zakbd Komunalny w Nowym Miescie 
przyjmuje projekl i przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

§ 2. Projekt Regulaminu stanowi za~qczn ik do niniej szej llchwaiy. 

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dnjem podj~cia . 
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Zah~eznik do uehwaly NT I38IXV/2020 

Rady Gm iny Nowe Mi asto 

z dnia 9 marea 2020 r. 

Projekt regula01inu odprowadzania sciekow na tereni e Gminy Nowe Miasto 

Rozdziall. 

Przepisy ogalne 


§ 1. I. Regulami n okrdla prawa i obowi.,zki G minnego Zakladu Komunalnego w Nowym Miek ie oraz 
odbiore6w ustug w zakresie zbiorowego odprowadzania sc ieko w w Gminie Nowe Miasto . 

2. Poprzez zbiorowe odprowadzan ie Sciek6w rozumle S l~ dzialalnosc palegajCjc<J na 
odprowAdzaniu i oczyszezaniu seiek6w. 

§ 2. UZyte w regulamin ie okrd lenia oznaezaj'l: 

I) USlawa . ustawa z dnia 7 ezerwca 2001 roku 0 zbiorowyOl zaopatrzeniu w wadi( i zbiorowym 
odprowadzaniu se iek6w (tj.D~. U. z 20 19 roku, paz. 1437 z p6in. zm.). 

2) Gm inny Zaktad Komunalny w Nowym Midc ie - sa morzqdowa jednostk a budietowa utworzona na moey 
Uchwaty Nr 9 1N II U20 19 Rady Gminy Nowe Miasto zdnia 12 sierpnia 20 19 roku w sprawie ut\'.'orzenia 
samorz<Jdowej jednostki budzetowej pod nazwq " Gm inny Zaklad Komlln alny w Nowym Miescie" - nazwa 
skr6cona GZK. 

3) Wszystlde pozostale okreslenia llZyte w ni niejszym regul aminie posiadaj4 zn aczenia, takie Jakie WSlaty 
nada ne tym okresle niom w ust8wie . 

Rozdzial2 , 

Minimaln y poziom uslug swiadczonycb przez Gminny Za kJad Komtlnalny w Nowym Mjescie w zakresie 


odprowadzania sciekow 


§ 3. Gminny Zaklad Komuna lny w Nowym Miesc ie w zakresie odprowadza nia Sciek6w rna obowi'lzek 
zapewnienia minim ainego poziomu swiadczonych ustug tj: 

I) zdolnosc i posiadanych urzqdzen kana lizacyjllych do odprowadzania sciekow w spos6b c iqgly 
i niezawodny, 

2) odbierania sciek6w w spos6b ciqgly, 0 stanie i skladzie zgodoym z przep isami art. 9- 11 usta wy. 

J) wydawan ia warunk6w techni czoych oiez~dllyeh do pod l<lczenia do sieei oraz uzgadniania przedloZonej 
przez inweSlOra dokumentacji techniezllej. 

4) prowadzenia regularnej konlroli urZ4dzen kanaiizacyjnyeh , 

5) prowadzenia kontro li ilosei i jakose i odprowadzanych se iek6w, w tym sciek6w przemyslowych, oral 
przeslrzegania warunk6w wprowadza nia sciek6w do urZ4dzen kanali zacyj nych , 

6) dokonywania napraw ul7.CJdzen kana lizaeyj nych oraz przy1qczy btrd'!cych w jego posiadaniu . 

§ 4. W zakre sie odbioru .sciekow GZK w Nowym Miekie rna prawo: 

I) wstt:pu na teren nieruchomosci lub do obiektu budow lanego odbiorcy uslug w celach okreslonych 
wart. 7 ustawy, 

2) przeprowadzania kontroli prawidlowosci realizacj i robot zgodnie z warunkami przyl<Jezania do sieei. 

3) przeprowadzania konlToli technicznego stanu przyliJcza w czasie jego uiytkowania. 
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R07.AziaI3. 

Prawa i obowillZki odbiorcy using 


§ 5. Odbiorca uslug rna obowi1}zek: 

I) korzystania z instalaeji kanaliUlcyjnej w sposob unjemotl iwiaj~cy wystttpowanie za kl6ceil 
w fu okcjonowaniu sied oraz oie wprowadzan ia do urzlldzer't kanalizacyjnych odpad6w j sUbs tancji 
wskazanych wart. 9 us\. 2 ustaw)" a w przypadku dostarczania sciekaw przemyshwych spetniania 
warunkow wskazanych w przepisac h wykonawczych wydanych na podst.awie art. I I ustawy, 

2) umozliwienia realizacji przez GZK w Nowym Miescie uprawn ien , 0 kt6ryeh mowa wart. 7 ustawy. 

3) zawiadomienia GZK w Nowym Miescie 0 zmianaeh lechnicznyc h w insla lacj i wewn~trznej, kl6re mog" 
miee wplyw oa dzia~anie sieei oraz ilosc odprowadzanych seiek6w, 

4) powstrzymywania si~ ad dokonywania jakichkolwiek ezynnose i mogCfcych miee wptyw na zmianlt slan u 
teehnicznego urZ4dzen i prLy~qCzy kanalizacyjnych, bez uzgodnienia lego z GZK w Nowym Miesc ie, 

5) zaw iadomienia GZK w Nowym Miescie 0 fakcie posiadan ia wlasnych ujltC wody w celu umozliwienia 
prawidlowego ob liczenia naletnosci z cytulu odprowadzania sc iekaw. 

§ 6. Odbiorca uslug rna prawo do : 

I) n ieprzerwanego odprowadzania sciek6w. 

2) zgtoszenia GZK w Nowym Miescie reklamacj i, 0 klorych mowa w Rozdziale 9. 

Rozdzial4. 

Warllnki i tryb z8wierania um6w Zodbiorcami uslug 


§ 7. Odprowadzanie sciekow odbywa si~ na podstawie pisemnej Unl0WY zawa rtej pomi~zy GZK 
w Nowy m Miescie a odbiorcll uslug. 

§ 8. Warunkiem zawarcia umo",), jest: 

1) posiadanie warunkow technicznych umoi.liwiajllcych swiadczenie ustugi Ij. prawidtowe, zgod ne 
z wafllnkami technicznyrni j dokumenlacjlliechniczn" przylcJczenia nieruchomosci do s ieci kanalizacyjnej, 

2) zloZenie pisemnego wniosku 0 zawtlrcie umoW)' przez podmiot posiadaj~cy tytul prawny do nieruchomosci 
lub podmiot korzystaj~cy z nierucho mosci 0 nieuregulowany m slanie prawnym. 
Wz6r wniosku 0 zawarcie umowy opracowuje i udost~pnia GZK w Nowym Miesc ie w swojej 
s iedzibie j na s lronie inlemelowej Gm iny Nowe Miaslo. 

§ 9. Umowa jest zawierana na czas nieokreslony, chyba:i.e ty1ul prawny do nieruchomosci przyl~czonej do 
s ieci zostal uSlanowiony na czas okres!ony. 

§ 10. 1. Umowa powinna zawierac postal1owienia zobowi1lzuj'lee odbiorc6w do odprowadzania sc iekaw 
w sposOb zgodny z przepisami uslaw)' j nie po\Voduj~cy pogorszenia jakoSc i usmg swiadczonyeh przez GZK 
w Nowym Midc ie. 

2. Sirony o kreslaj J} w umowie okres rozliczenio\\I)', warunki platnosci oraz skUlki niedotrzymania lenninu 
zaplaty. 

3. Wszelk ie zmiany faktyczne i prawne skutkujqce w1ianll lrese i umowy odbiorca mA obowi<!zek zgtaszac 
w GZK w Nowym Miescie w ci<Jgu 7 dni. 

4. Nie wymaga zm iany umow)' zastosowanie przez GZK w Nowym Miescie nowej taryfy lub grupy 
taryfowej. 
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Rozdzial5. 

Sposob rozliczco W oparciu 0 ccny i stawki opla! ustalonc w taryfie 


§ II. I. Podstaw~ rozliczell wynikajllcych z umowy 0 odprowadzanie sciekow stanowi aktualna laryfa 
GZK \V Nowym Miese ie, okreSlaj~ca ceny i stawki optat za zbiorowe odprowad zanie sciek6w, a taki:e ilosc 
odprowadzonych sciekow ok reslona zgod nie z art. 27 usrawy. 

2. Stosowanie przez GZK w Nowym M iescie cen ; stawek oplat w-yn ikajqcyeh z nowych taryf, podanych 
do wiadoffioSc i publicznej zgodnie z przeplsami Usla w)', me wymllga odr~bnego informowania 
poszczeg61nych odbiorc6w llslug 0 ieh rod zajach ani wysokosci. 

3. Podstawll obci<tZenia odbiorcy uslug naleinosciami za odprowadzan ie sciek6w. sw iadczone przez GZK 
w Nov"ym Miescie,jest faklura. 

4. Podstaw~ obci'tzenia odbiorcy uslug prz:ez GZK w Now-ym Miescie na leznoscia mi za wprowadzanie 
seiek6w przemyslowyeh, z przekroezeniem warllnkow okreslonyeh w umowie i przepisaeh prawa, jest faktura. 

Rozdzilll6. 

Waruoki przyh,czania do sieci 


§ 12. I. OkreSlenie warllnkow przylllczenia nieruchomosc i do siec i kanalizacyjnej odbywa sir; na pisemny 
wniosek zloi.ony pl'2.ez osobr; ubiegaj l!:CE! sir; 0 przy1llezenie . 

2. Wniosek, 0 kt6rym mowa w ust. I, powinien zawiemc w sz.czegolnoSci; 

1) imi~ i nazwisko (nazw~) wnioskodawcy, wzgl~dnie spos6b reprezentacji wnioskod awcy wraz 
z dokurnentem (Iub jego kopiq) potwierdzajqcym prawidtowosc wskazanych danych, a w razie dzialania 
wn ioskodawcy przez przedstawiciela - podstawr; umocowania, adres do korespondencji , 

2) adres nieruchomoSc i. kt6ra rna bye pnyl~czona, poprzez podanie jej poloZenia (miejscowosc, nazwa uliey 
i numer lub numer ewideneyjny dzi al ki) wra2 z poda niem numeru ksi~gi wieezystej, 

3) rodzaj przylCJczenia (kanalizacyjne), 

4) planowan'l ilosc odprowadzanyeh sciek6w i okreslenie ieh rodzaju , a w przypadku sciek6w przemysloVY)'eh 
- przewidywanCJ iloSt i jakosc odprowadzanych sciek6w oraz dane 0 prz.ewidywanym sposobie ieh 
podczyszezania, 

5) map~ sytuacyjnCJ okresJajllC(J usytuowaoie nieruchomoSci wzgl~dem istn iej'lcej sieci kanali zacyjnej oraz 
innych obiekt6w i urzqdzell11zbrojenia teren ll. 

J. Jeieli Sij spetnione warunki (echoiczne umoiliwiaj ijce przyh}czenie nieruchom osci do sieei, GZK 
w Nowym Miescie wydaje wanlOki przyl'lczenia do niej w lermin'e 30 do. od olrzymania wniosku . 

4. W przypadku braku motli wosci przy~.,ezenia ni eruchomosci do sieei GZK w Nowym Mieseie, 
w termillie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje 0 tym fakcie na pismie osolx; ubiegaj '1c,,! s j~ 

o przy1'1czenie, wskazuj.,c przyczyny. 

5. Warunki przylqczenia do siee; powinny w szczegolnosc i okreslac: 

I) loka li zaej~ nieruchomosc i osoby ubiegaj'1cej si~ 0 przy!qczenie, 

2) miejsce i spos6b przyt'lczenia nierlJchomosc i do sieel kana lizacyjnej, 


3) zahes projektu technieznego Prz:y1llcza, 


4) zasady dokonywania odbioru przez GZK w Nowym Miescie wykonanego przytqeza, 


6. Przy proje klowaniu Przytllcza na lezy uwzgh;dnic mi~dzy innymi : 

I) prowadzenie przyt<Jcza naj krotszq tras~, 

2) posadowienie prcyl'!cza oa gl~bokosc i zabezpieczaj')cej przed przemarza niem lub Ulstosowa nie 
odpowiedniego zabezpieczenia prLed przemarL.aniem, Z uwzglr;dnieniem odpowiedniego spadku 
w kieru nku splywu, 

3) doj azd i doslyp do s!lldni rewizyjnych na przy\4cLU kanalizacyjnym. 
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7. W przypadku wyst~ pienia z wnioskiem 0 wydanie warunkow wprowadzaoia Sciekow przemyslowych do 
u~dzen kanali zacyjnych, GZK w Nov.rym MieScie okreSl a dopu szczalne wskain iki zanieczyszczen 
w sc iekach. W przypadku gdy scieki prz.ekraczaj ~ dopuszczalne warunki okreslone w przepisach prawa GZK 
rn a prawo uzale-inic podpisa nie umowy od ieh podcz.yszcza nia prz.ez odbiorc~ ustug. 

Rozdzial7. 

Waruoki techniczne okreSlajllce moiliwosci dost.;pu do uslug kaoaJizacyjoycb 


§ 13. 1. Dost ~ pnosc do us./ug kanali zacyjnych jest uza lezniona od: 

I ) istnie nia ul"74dzen kana lizacyjnych, 

2) mozli wosci technicznych urZ<!dzen kanali zacyjnych zar~dzanyc h przez GZK w Nowym Miescie, 
wynikaj'lcych z lechnologii odprowadzania sciekow, przez co rowm ie s i~ faklyczne mozli wosei odbioru 
i oezyszezania seiek6w (wydajnosc oczyszcza lni). 

Rozdzial8. 

Spos6b dokony"..ania prz.ez GZK w Nowym Miescie odbioru wykonanego przyl:'lcza 


§ 14. I. W ramach prac zwiCJzanyc h z odbiorem przyl<)cza GZK w Nowym MieScie dokonuje 

sprawdzenia zgodnosci wykonanyc h prac z warunkami techni cznymi oraz projeklem teehnicznym 
przyll}cza w sposob nast'Ypuj~cy: 

1) GZK w Nowym Miescie dokonuje odbioru czysciowcgo w przypadku robOt ulegajCJcych zasypaniu, tzw. 
robot zanikaj<Jcych. GOIOWOSC do ich od bioru nalezy zglosic do GZK co najmniej z l-dniowym 
wyprzedzeniem; 

2) po zakonczeniu rob6t budowlanych GZK dokonuje k011cowego odb ioru przyt(Jcza. 

2. 0 dbi6r przylqcza nast~puje na wniosek osoby ubiegaj'lcej s i~ 0 przylqczenie lub dzialaj(Jcego w jej 
imieniu pelnomocnika, przy udzi ale upowaznionych przedstawi cieli stron. 

3. Protok61 odbiorll technicznego prZYICJcza powinien zawierac, co najmniej : 

I ) da(~ od bioru , 

2) przedmiot odbiorll Z wyslczegoln ieniern przeznaczenia przylqcZ8, srednicy, materia10w i dlugosc i, rodzaj 
odprowadzanych :k iekow i sklad komisji , 

3) adres nieruchomosci, do kt6rej wykonano prL)'I'Icze, 

4) podpisy czlonkow komisji. 

4 . Protokol kOJ1cOwy stanowi pOlwierdzenie praw id-lowosc i wykonania przyl~CZ8 ijego podpisanie przez 
stron y upowaznia odbiorcy do ZIOZenia pisemnego wni osku 0 Z\\iarcie umowy. 

ROldzial9. 

Sposob post~powaDia \V pr.typadku niedotrzymania ciltglosci uslug i odpowiednicb parametr6w 


wprowadzaoych do sieci kaoalizacyjnej sciek6w 


§ IS. GZK w Nowym Miescie zobowi<}.Z8ny jest do udzie lenia odbiorcom uslug infonnacji dotycZCJcych 
przerw i ogra niczer't w odprowadzaniu Sc: iek6w. 

§ 16. I . 0 planowanych ograniczeniach W odprowadzaniu sc iek6w GZK w Nowym Miescie infonnuje 
odbiorc6w uslug poprzez: rozwieszenie lawiadomienia na lerenie. na ktorym rna nasuwi c przerwa 
w od prowadzaniu sc iekow, zamieszczenia zawiadomieni a na swojej stronie imemelowej, lub w inny 
zwyczajowo przyj ylY sposob, co najmniej na 3 dni robocze przed planowan<J przerw~ w swiadczeniu uslug. 

2. W nagtych przypadkach niedorLymania ciqglosc i uslug wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej sciek6w, 
GZK w Nowym Miescie in fonnuje niezwtocznie od biorcow 0 rodzaju zaklocel1 i p17..ewidywanym czasi e teh 
t"....ania. 

3. GZK w Nowym Miescie moze zamkn'lc przylqcze kanalizacyjoe w przypad ku, gdy jakosc 
wprowadzanych do sieci sciek6w nie spelnia wymog6w okres!onych w przepisach prawa, w szczeg6lnosei 
w ustawi e i w \V)'danych do niej przepisach wykona wczych. 
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• 

4.0 zamiarz.e zamkniycia pn:yt~cza kanalizacyjnego GZK infoffiluj e odbiorc6w uslug co najmniej 20 dni 
• przed planowanym tenninem zamkni~c ia przyt"lcza . 

RozdziallO. 

Standardy obslugi odbiorc6w uslug, w tym sposoby zalatwiania rekJamacji Oral wymiany inrormaeji 


dotyCZllcych w szcz.eg6lnosci zakJ6ccn W odprowadzaniu sciek6w 


§ 17. GZK w Nowym Miescie zobowi<lzany jest do wyznaczenia osoby lub oseb odpowiedzialnych za 
obslugy odbiorcOw uslug oraz podmiot6w ubiegaj~cych s i~ 0 przyl<1:czenie do sieci, w tym informowanie 0: 

I) obowi!!zuj~cych przepisach oraz wynikaj4cych z nich prawach i obowi¥kach, 

2) sposobach przyj mowan ia re klamacji, 

3) szczeg61oW)'ch warunkach zawierania umow, w tym 0 koni ecznosc i pr:redstawiania dokumentow 
umozliwiajt}cych podpisanie umowy oraz 0 czasie i micjscu. w ktorym mot li we jest zawarcie umowy, 

§ 18. GZK w Nowym Miescie udost~pnia w siedzibie oraz na stronie intemetowej informacje zawieraj1'jce 
co naJmnrey 

I) dane kontaktowe do osoby lub os6b upowaznionej/nych do kontaktow z od biorcami uslug oraz podmiotami 
ubiegaj<l:cymi siC( 0 przyt~czenie do siec i oraz do przyjmowania i rozpalrywania rek lamacji , 

2) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji dotycZ<}cych reklamacji. 

§ 19. GZK w Nowym Miescie udoS1~pnia w siedl.ibie oral. na stronie inrcrnetowej aktualne informacje 
j dokumenty: 

I) ceny i stawki opta! ustalone w taryfie, 

2) Regulamin odpro wadzania Sciek6w na terenie Gmioy Nowe Miasto, 

3) tekstjedno)ity ustawy wraz l. aktami wykonawczymi. 

§ 20. 1. Odbiorcy uslug mog'} sktadac reklamacje w szczeg61nosci z Iy1Uru niewykonania 

tub nienaleiytego wykonania uslug oraz wysokosci naliczonej optaty. Wszystkie reklamacje dotycZ4ce 
uslug mozna zglaszac osobiscie w siedzibie GZK w Nowym MieScie, piscmnie najego ad res lub wskazany 
ad res e-mailov.ry. 

2. Reklamacja powinna zawierac uzasadnienie, odbiorca lIstug moze wskazac lub doJ~czyc dokumenty 
i inne dowody u7...asadniaj~ce reklamack 

3. GZK w Nowym Miescie udziela odpowiedzi na rek lamacjl( pisemn~ w ci1l8u 14 dni od dalY jej 
wniesienia, przy czym za daty wniesienia przyjmuje s iff datt; jej wplywu do sied ziby GZK w Nowym Miescie . 

4 . W szczeg61nych przypadkach tennin udzielenia odpowiedzi moze ulee przedluieniu do maksymalnie 
30 doi. 

5. Jezeli rozpatrzenie reklamacji ,",:ymaga podjlfcia czynnosci na terenie nieruchomosci nalet~cej do 
odbiorcy uslug, odbiorca uslug udost~pnia nieruchomosc osobom reprezentuj~cym GZ K. Odmowa 
udostffpnienia nieruchomosci wstrzymuje rozp:llrzenie reklamacji . 

Rozdzial II. 
Postanowienia koncowe 

W sprawach nieobj~tych niniejszym Regulaminem obowi'lzoj(J przepisy ustawy zdnia 7 cz.erwca 2001 r. 

o zbioro\vym zaopatrzeniu w wodi( i zb iorowym odprowadzaniu sciek6w (t.j. Dz. U. z 20J 9 r. 
poz. 1437 z p6in. zm) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi oa JeJ podstawie. 

I \) 
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• 

• U1"asadoieoie 

do Uchwaly Nr 138/xV12020 Rady Gminy Nowe Mi»sto z dnia 9 marea 2020 r. w sprawie przyj~cia 
projeklu ReguJaminu odprowad7.ftnia sciek6w os 1erenie Gminy Nowe Miasto. 

Zgodnie z art . 19 ust. I ustawy z dnia z dn ia 7 czeJV,lca 200 1 r. 0 zb iorowym zaopalTzeniu w wodt; 
i zbiorowym odprowadzaniu Sc iek6w (Dz. U. z 20 19 r. poz. 143 7 z pM n. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto, 
oa podstawie projekt6w regu lamin6w dostarcUlnia wody oraz odprowadzania sciek6w opracowanych przez 
przedsi~biorstwa wodoci~gowo - kanali zacyjne przygotowuje projekl regulaminu i przekazuje go do 
zaopiniowania organawi regulacyjnemu , zawiadami aj qc 0 tym Gminn y Zaklad Kamunaln)' w Nowym 
Midcie. 

Nast~pnie, organ reguJ acyj ny opin iuje projekt regu\am inu odprowadzania sciek6w 

w zakresie zgodnosc i z prLepisami uSlaw)' i wydaje, w drodze postanowien ia, na ktore sluzy zatalenie, 
opini y nie p6iniej nii: w tenninie miesi"lca od dnia dor~c.zenia tego projektu. 

Zgod nie z trescil!- ustawy reguJamin odprowadzania sciekow okresla prawa i obowi~ki Gminnego 
Zak~adu Kom una lnego w Nowym MieScie oraz odbiorcow uslug, w Iym: 

1) min imalny poziom ustug swiadczonych przez Gm inny Zak lad Kornunalny w Nowym Miescie 

w zakresie odprowadza nia Sciek6w; 

2) warunki i tryb zawierania um ow Z odbiorcami uslug; 

3) sposob rozliczen w oparciu 0 ceny i stawk i oplal ustalone w laryfach; 

4) warunki przylqczania do sieci; 

5) warunk' techniczne ok resiajllce mot liwosci dostypu do uslug kanali zacyjnych; 

6) spos6b dokonywa nia przez Gminny Zaklad Komuna lny w Nowym MieSc ie odbioru wykonanego 
przylqcza; 

7) spos6b posl~powa nia w przypadku niedoLrzyman ia ci"gloki uslug i odpowiednich 
paramelr6w wprowadzanyc h do sieci kanalizacyjnej sc iek6w; 

8) standardy obstugi odbiorcow lls1ug, w tym sposoby zalalwiania rek lamacji oraz wymiany 
infonnacji dOIyCZ4cych w szczeg61noSci zakl6cen w dostawie odprowadzania Sciekow; 

Poniewai Rada Gm iny dziala w fonnie llchwal. r6wniet opracowan ie i przyjycie projektu regulamin u 
ce lem prz.ekazania go organowi regulacyjnemu wym aga jej podjycia. Uchwala 13 nie zatwierdza jeszcze 
regulaminu i nie stanowi aktu pra wa miejscowego, ale stanowi podstaw~ prawn~ do przekazania go do 
zaopiniowania organowi regul acyj nemll . 

W zwi4Zku z tym, iz nin iejsza uchwa~a "'Ype~nja wskazane podstawy prawne, jej podjycie nalezy lllnae 
za zasadne. 
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