
UCHWAŁA NR XLIII/290/21 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały  nr XXXIX/259/21 Rady Miejskiej w Turku z dnia 23 września 
2021 roku w sprawie przekazania do organu regulującego projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2028) Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Zmienia się treść załącznika do uchwały nr XXXIX/259/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 

2021 r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Miejskiej Turek, który przyjmuje treść załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku
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Załącznik  

do Uchwały Nr XLIII/290/21 

Rady Miejskiej Turku 

z dnia 9 grudnia 2021 roku 

 

 Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  

na terenie miasta Turek 

 

ROZDZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz odbiorców korzystających z usług 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

realizowanego na terenie Gminy Miejskiej Turek. 

 

§ 2 

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 

czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2028). 

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne 

wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa. 

 

ROZDZIAŁ II 

Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków. 

 

§ 3 

1. W zakresie dostarczania wody Przedsiębiorstwo jest zobowiązane: 

1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości 

minimalnej 6 m3 rocznie o parametrach nie przekraczających: 

-odczyn: 6,5-9,5 pH, 

-mangan: 50μg/dm3, 

-żelazo: 200μg/dm3, 

-twardość wody: 60-500 mgCaCO3/l, 

-liczba bakterii Escherichia coli: 0/100 ml, 

-liczba bakterii Enterokoki: 0/100 ml 

2) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić 

dostawę wody pod ciśnieniem niemniejszym niż 0,1 MPa mierzonego u wylotu 

na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu 

wodociągowym, 

2. W zakresie odbioru ścieków Przedsiębiorstwo jest zobowiązane: 

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez 
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odbiorców usług, w ilości minimalnej 6 m3 rocznie, 

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie 

obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków, 

3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych. 

 

§ 4 

Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami Ustawy ma obowiązek zapewnić: 

1) zdolności dostawcze posiadanych urządzeń wodociągowych, zapewniając dostawę  wody 

do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie, 

2) przepustowość posiadanych urządzeń kanalizacyjnych, zapewniającą odprowadzenie 

ścieków, w ilości określonej w umowie, 

3) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

4) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych 

przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym 

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

 

ROZDZIAŁ III 

Warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami 

 

A. Postanowienia ogólne 

 

§ 5 

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać 

praw i obowiązków stron wynikających z przepisów Ustawy, przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie Ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu. 

 

§ 6 

Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie 

pisemnej. 

 

B. Zasady zawierania umów 

 

§ 7 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 

z Przedsiębiorstwem powinien w szczególności określać: 

1) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, 

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę, 

3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci 

wodociągowej Przedsiębiorstwa , czy też posiada własne ujęcie wody, 

4) oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do korzystania                 
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z nieruchomości lub oświadczenie o korzystaniu z nieruchomości                                      

o nieuregulowanym stanie prawnym,  

5) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej 

Przedsiębiorstwa, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków, 

6) oświadczenie wnioskodawcy w jakich ilościach i na jakie cele będzie 

wykorzystywał dostarczaną wodę, 

7) oświadczenie wnioskodawcy w jakich ilościach i jakiego rodzaju ścieki będą 

odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, 

bytowe albo komunalne). 

 

§ 8 

Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego 

wniosku o zawarcie umowy. 

 

§ 9 

Umowa, o której mowa w § 7 – tj. umowa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, 

odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w 

terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 134)." 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 

 

 

§ 10 

1. Kwestie dotyczące praw i obowiązków stron, sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń, 

okresu obowiązywania umowy, odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków 

umowy, w tym warunków jej wypowiedzenia, zostaną uregulowane w umowie o świadczenie 

usług. 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo 

podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o 

ich wysokości. 

 

§ 11 

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo 

jest faktura. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby 

korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub 
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właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym 

z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi 

Przedsiębiorstwo zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. 

3.  Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową 

o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Warunki przyłączania do sieci 

 

§ 12 

 Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek 

o przyłączenie, który zawiera: 

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, 

2) adres do korespondencji, 

3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób 

reprezentacji podmiotu, 

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług, 

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki 

zużycia wody, 

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku 

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz 

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane 

ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania 

i przeznaczenia. 

 

 

§ 13 

1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości 

Przedsiębiorstwo wskazuje miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. 

2. Warunki techniczne zawierają: 

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego, 

2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na 

poszczególne cele, 

3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość, 

4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba 

ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, 

lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza, 

5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać: 
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1) parametry techniczne przyłącza, 

2)  miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca 

proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie 

odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości 

odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której 

nie odprowadza się ścieków do kanalizacji. 

 

§ 14 

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wydawane osobie 

ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na 

wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również mogą określać 

zasady wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń 

wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. 

 

§ 15 

Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje technicznego sprawdzenia oraz odbioru 

wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych 

 

§ 16 

1. Przedsiębiorstwo przyłącza do sieci nieruchomości osoby ubiegającej się 

o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia 

określone w ust. 3 poniżej oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. 

2. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

Przedsiębiorstwo zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy. 

3. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo- 

kanalizacyjnych: 

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy minimalnej 32 mm 

2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę 

zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować, 

3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów 

w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą, 

4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy minimalnej 160 mm 

5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy 

przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu 

mini przepompownie, rozdrabniarki. 

4. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić: 

1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą; 

2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem 
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lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, 

z uwzględnieniem prawidłowego spadku w kierunku spływu. 

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym. 

5. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem 

wodociągowym lub kanalizacyjnym. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza 

 

§ 17 

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia 

zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do 

sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej", oraz z projektem przyłącza. 

2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” obejmowały 

również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń 

wodociągowych lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może 

być wcześniejszy odbiór tych urządzeń. 

3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są 

przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

4. Odbiór oraz inwentaryzacja geodezyjna wykonywany jest przed zasypaniem przyłącza. 

Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy 

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

 

§ 18 

1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo 

uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia. 

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 22 są potwierdzane przez strony 

w sporządzanych protokołach. 

 

§ 19 

Odbioru technicznego dokonuje upoważniony pracownik Przedsiębiorstwa w obecności 

inwestora.   

 

§ 20 

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza zawiera: 

1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza, 

2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę, 

3) inne warunki odbioru, 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza zawiera: 

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot (średnica, materiał, długość, elementy 

uzbrojenia), 

2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru, 

4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza. 
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ROZDZIAŁ VIII 

 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

 

§21 

W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody 

i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, Przedsiębiorstwo ma obowiązek: 

 

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie 

internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile 

to możliwe, planowany termin przywrócenia  prawidłowego funkcjonowania sieci 

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, i wprowadzanych do sieci 

kanalizacyjnej ścieków, 

2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw 

w dostawie wody przekraczających 24 godziny oraz poinformowania odbiorców usług 

o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny 

zwyczajowo przyjęty sposób,  

3) podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usługi 

odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej 

ścieków,  

4) poinformować mieszkańców miasta Turek, wskazując przewidywany czas 

przywrócenia ciągłości świadczonych usług. 

 

ROZDZIAŁ IX 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji 

 

§ 22 

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji 

dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie                                   

w wodę i odprowadzanie ścieków, 

2) warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych 

Odbiorców, 

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, 

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni. 

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo 

udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, 
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że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być 

udzielona w innej formie. 

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż 

terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych 

w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje 

jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.  

§ 23 

1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 

Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości 

opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest zgłaszana w każdej formie: telefonicznej, przez pocztę elektroniczną, pocztę 

tradycyjną.   

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie 

dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia 

reklamacji. 

§ 24 

1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym: 

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Turek taryfy cen i stawek opłat, 

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, 

obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Turek, 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody, 

4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na 

podstawie Ustawy. 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 

poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania 

obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat. 

 

§ 25 

Kwestie dotyczące odpowiedzialności Przedsiębiorstwa zostaną uregulowane w umowie 

o świadczenie usług.  

 

ROZDZIAŁ X 

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe 

 

§ 26 

1. Przedsiębiorstwo zapewnia dostawę wody na cele przeciwpożarowe z hydrantów 

przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.  

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 

Przedsiębiorstwa jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna. 

§ 27 

1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
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dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim 

z hydrantów przeciwpożarowych. 

2. W przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, którymi woda 

dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu 

informacje o ilości pobranej wody. 

3. Ilość wody pobranej na cele ppoż. wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej 

poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży 

Pożarnej. 

§ 28 

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 

Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru 

niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLIII/290/21 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 9 grudnia 2021 roku 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/21 Rady Miejskiej w Turku z dnia 23 września 

2021 r. w sprawie  przekazania do organu regulującego projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.)  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku przedłożyło projekt 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
W dniu 30 lipca 2021 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku 
przedłożyło zmieniony według znowelizowanego w dn. 19 września 2020 r. Prawa budowlanego 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek. Zmiany 
dotyczą określenia warunków przyłączenia do sieci: terminu w jakim Przedsiębiorstwo zobowiązuje 
się wydać warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej, określenia okresu 
ważności wydanych warunków, wskazania braku możliwości pobierania opłat za wydanie, zmianę, 
aktualizację warunków technicznych oraz wskazania braku możliwości pobierania opłat za odbiór 
wybudowanych przyłączy, a także za włączenie przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. 
W dn. 2 listopada 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przekazał opinię dotyczącą projektu Regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków z uwagami, które zostały uwzględnione w ww. projekcie 
regulaminu. 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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