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UCHWAŁA NR XXXVII/365/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta i Gminy Pleszew
Na podstawie art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2019 poz. 9288), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wymaga określenia przez
nie warunków przyłączenia do sieci, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” wydawanych na pisemny
wniosek złożony przez podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci.”,
b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby
podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci oraz adres do korespondencji;",
c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać
przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje oraz
informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać
przyłączony do sieci;”,
d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na
wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem
przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;”,
e) w ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie
przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci
uzbrojenia terenu.”,
2) w § 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W terminie: 21 dni w przypadku budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz 45 dni w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania kompletnego wniosku
o wydanie warunków przyłączenia przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ocenia czy spełnione
są warunki techniczne, umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej.”,
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b) ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, to jest 2 lata od
daty ich wydania.”,
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć powyższe terminy odpowiednio o kolejne 21 lub 45 dni,
po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie się do sieci z podaniem
uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.”,
d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Do terminów określonych w ust. 1 i 3 nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie
wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy
podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego.”,
e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane
potwierdzić pisemnie złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie
warunków przyłączenia do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.”,
f) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Za wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę,
aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie pobiera
opłat.”,
3) § 18 otrzymuje brzmienie: „W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w terminie określonym w § 16 ust. 1 i 3 niniejszego regulaminu, że brak jest technicznych możliwości
przyłączenia nieruchomości, objętej wnioskiem, do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje o tym fakcie podmiot ubiegający się
o przyłączenie nieruchomości do sieci, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają
przyłączenie.”,
4) w § 21 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Za odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza
kanalizacyjnego, a także za włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci
wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne nie pobiera opłat.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pleszewie
(-) Adela Grala-Kałużna

