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UCHWAŁA NR 16/CXVIII/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "PUSZCZA ZIELONKA" W MUROWANEJ
GOŚLINIE
z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (tj. na terenie gmin uczestniczących w Związku: Miasta
i Gminy Murowana Goślina, Miasta i Gminy Swarzędz, Gminy Czerwonak, Miasta i Gminy Skoki,
Miasta i Gminy Pobiedziska).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca
1990 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia
13 lutego 2020 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.
poz. 471) oraz art. 19 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późniejszymi zmianami) i §7
ust.1 pkt 2) lit. c Statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie (tekst jednolity
Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r., Poz. 4793) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 05/CV/2019 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r., poz.2028).”;
2) Uchyla się w § 10 ust. 4
3) W § 10 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. W przypadku stwierdzenia istnienia warunków umożliwiających przyłączenie nieruchomości do
sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie warunki
określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.”;
4) W § 10 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Warunki, o których mowa w ust. 5 winny dotyczyć w szczególności:
1) miejsca i sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej – przy
uwzględnieniu lokalizacji nieruchomości osoby ubiegającej się o podłączenie,
2) usytuowanie przyłącza na planie zabudowy lub szkicu sytuacyjnym załączonym do wniosku, o którym
mowa w ust. 3,
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3) zasad zgłoszenia przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu zamiaru przystąpienia do budowy
przyłącza,
4) zasad odbioru wykonanego przyłącza wynikających ze sposobu dokonywania takiego odbioru
określonego w § 11 Regulaminu,
5) w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej w związku
z planowanym wprowadzaniem ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa dodatkowo dopuszczalne wskaźniki
zanieczyszczeń w ściekach oraz określa warunki i sposób podczyszczenia ścieków.”;
5) Uchyla się w § 10 ust. 7
6) W § 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne warunkami przyłączenia do sieci”;
7) W § 11 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Odbiór przyłącza następuje na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie i dokonywany jest
według zasad opisanych w wydanych warunkach przyłączenia do sieci, o których mowa w §10
ust. 5 Regulaminu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
w Murowanej Goślinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Zgromadzenia
(-) Ireneusz Antkowiak

