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Uchwała Nr XXXVIII/265/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Popielów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), Rada Gminy Popielów uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

W załączniku do uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 3167) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 4 ust. 4 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;”. 

2. W § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków 
stanowi aktualna taryfa, wprowadzona zgodnie z procedurą określoną w ustawie, zawierająca ceny 
i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, a także ilość 
wody dostarczonej do nieruchomości i ilość odprowadzonych ścieków, określone zgodnie 
z art. 27 ustawy.”. 

3. § 16 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

2. Pobór wody na cele przeciwpożarowe dokonywany jest z urządzeń wodociągowych 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych 
na sieci wodociągowej. 

3. Za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
obciąża Gminę Popielów na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
Opracował: Referat BOŚ 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

Prokuratura Okręgowa w Opolu pismem z dnia 08.07.2021 r. (data wpływu 14.07.2021 r.) wniosła 
o zmianę uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów, 
w zakresie: 

·§ 4 ust. 4 załącznika do ww. uchwały poprzez eliminację treści „REGON numer NIP (o ile 
wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) ze względu na to iż przedmiotowe dane nie stanowią 
warunku zawarcia umowy, 

·§ 5 ust. 1 załącznika do ww. uchwały poprzez ich zmianę albowiem aktualne brzmienie zawiera 
uregulowania o treści modyfikującej uregulowania ustawowe, 

·§ 16 załącznika do ww. uchwały poprzez doprecyzowanie warunków dostarczania wody na cele 
przeciwpożarowe. 

Wobec tego  postanowiono o zmianie zapisu § 4 ust. 4, § 5 ust. 1 i 2 oraz doprecyzowanie zapisów 
w § 16.

Id: ED0BFF5D-D121-4688-8F1C-770E734FBF78. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 1 zm. Punkt 1

	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 zm. Ustęp 1

	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 3 zm. Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 3 zm. Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3 zm. Ustęp 3


	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

