
UCHWAŁA NR XXX/257/21 
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego 
na terenie Gminy Mszczonów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 713 z póżn. zm.1)) i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1437 z późn. zm.2)), po zaopiniowaniu przez organ 
regulacyjny, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na 
terenie Gminy Mszczonów, który obowiązywać będzie na terenie Gminy Mszczonów,stanowiącą załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Projekt zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza się Burmistrzowi Mszczonowa Mszczonowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Waldemar Suski 

 
1) zm. Dz. U. 2020r. poz.1378 
2) zm. Dz. U. 2020r. poz. 471, Dz. U. 2020r. poz. 284, Dz. U. 2020 poz. 1495 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/257/21 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 24 marca 2021 r. 

Zmiana „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie Gminy 
Mszczonów, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie nr IV/23.19 z dnia 23.01.2019r. (Dz. U.rz. 

Województwa Mazowieckiego z dnia 27.11.2019r., poz. 13541) 

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie nr IV/23/19 z dnia 23.01.2019 roku (Dz. U.rz. 
Województwa Mazowieckiego z dnia 27.11.2019r., poz. 13541) „Regulamin dostarczania wody iodprowadzanie 
ścieków” wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 17 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa w Przedsiębiorstwie wniosek 
o przyłączenie, który zawiera co najmniej: 

1) imię i nazwisko (lub nazwę) i adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy; 

2) adres do korespondencji; 

3) odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu; 

4) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, wraz z adresem 
i numerem ewidencyjnym działki, na której się znajduje; 

5) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostac przyłaczony 
do sieci; 

6) o określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług; 

7) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody; 

8) określenie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków 
przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do 
zastosowania urządzeń podczyszczających; 

9) określenie sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych; 

10) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków; 

11) podpis wnioskodawcy”. 

2. w § 19 ust. 2, wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami: 

-„21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o przyłączenie do sieci, w przypadku budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej”; 

- „45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o przyłączenie do sieci, w pozostałych przypadkach”; 

3. „w § 21 wyrazy  „14 dni” zastępuje się wyrazami: 

-„21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o przyłączenie do sieci, w przypadku budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej”; 

- „45  dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o przyłączenie do sieci, w pozostałych przypadkach”;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ED9C28CB-B3CE-477F-BFF9-5DB794F86D9C. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Paragraf 1
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 1

	Załącznik 1 Punkt 1
	Załącznik 1 Punkt 2
	Załącznik 1 Punkt 3
	Załącznik 1 Punkt 4
	Załącznik 1 Punkt 5
	Załącznik 1 Punkt 6
	Załącznik 1 Punkt 7
	Załącznik 1 Punkt 8
	Załącznik 1 Punkt 9
	Załącznik 1 Punkt 10
	Załącznik 1 Punkt 11
	Załącznik 1 Ustęp 2
	Załącznik 1 Ustęp 3


