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posTANowtEN tE WA.RET.070.2.55.5.2019
Na podstawie art' 8 ust' 3
zaopatrzeniu wwodq'izbiorowym
o zbiorowym zaopotrzeniu w wod

iernika 2018 roku o zmionie ustawy o zbiorowym
wiart. L9 ust. 2ustowy z dnia 7 czerwca 200J. r.
rowadzaniu Sciekow (tekst jednotity Dz. IJ. z 201g r.,
poz' 1L52 z p6ln' zm.) oraz art' r23 5 7 ustawy z dnia
L4 czerwca 1960 r Kodeks postqpowonio
odministracyjnego (Dz. U. 20j.9, poz. 2096 z p6in. zm.)
po rozpatrzeniu
wniosku Rady Gminy Klemb6w w sprawie zaopiniowania projektu
regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania 5ciel,<6w na terenie Gminy Klemb6w:

opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt Regulaminu z dnia 15
listopada 2019 roku przy piSmie
znak: OR.00 04.2.3.20t8
Uzasadnienie

w dniu 14 czerwca 201-8 roku do Dyrektora Regionalne gozarzqduGospodarkiwodnej
w warszawie
Pafstwowego GosporJarstwa wodnego wody Polskie wptynqt
wniosek Rady Gminy Klemb6w z

dnia
czerwca 2018 roku przy piSmie znak: oR.0004.2.201,8w sprawie
zaopiniowania projektu,,Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania Sciekdw na terenie Gminy
Klemb6w,,. w mySl art.27a ust.l ustowy
z dnia 7 czerwca 200L r' o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq
i zbiorowym

ll

odprowadzaniu sciek6w (tekst
iednolity Dz' lJ' z 2078 r'' pol.7152 z p6ln. zm.)Dyrektor RegionalnegozarzqduGospodarki
wodnej
w warszawie PGW wP jest organem regulacyjnym m. in. w kwestii
opiniowania projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w w zakresie zgodnoSci przepisami
z
ustawy.

o

w pismie z dnia 05 wrzeinia 2018 roku znak: wA.RET.o7o.2.ss.1,.201g.AW poinformowano
stronq
wszczqciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej
sprawie,

a w

piSmie

WA'RET'070 '2'55'2'201-8'AW z dnia 05 wrzeS;nia 2018 roku na podstaw
ie art.27b ustowy z dnio 7 czerwca

200Lr' o zbiorowym zoopatrzeniu w wodq i zbiorowym odprowodzaniu
iciek6w (tet<st jednotity Dz. u.
z 201-8 r" poz' 1152) wezwano do uzupelnienia tredci regulaminu, w zgodnoSci
z obowiqzujqcymi
przepisami.

Pismem znak oR'0004.2.2.2078 z dnia 20 wrze$nia
2018 roku Rada Gminy Ktemb6w wniosta
o wydluzenie terminu przekazania projektu regulaminu
do dnia 30 listopada 20L9 roku, z uwagi na
koniecznosi podjqcia stosowelnei uchwaly dotyczqcej
uzupetnie6 w regulamin ie, przezRadq Gminy.

Dyrektor Regionalnego zarzqdu Gospodarki wodnej w
warszawie paristwowego Gospodarstwa
wodnego wody Polskie w pi5mie z dnia 03 paidziernika
201g roku

znak pisma: wA.RET,070.2.55.3.201g
wyrazit zgodq na przedtuzenier terminu na ztozenie poprawionego
projektu Regulaminu zaopiniowanego
przez Radq Gminy Klemb6w i wydiu2yi czas
na wydanie Postanowienia do 14 grudnia 20j.9 roku.

w

dniu 26 listopada 201'8 roku do Dyrektora Regionalnego zarzqdu
Gospodarki wodnej
w warszawie Padstwowego Gospodarstwa wodnego wody polskie
w odpowiedzi na wezwanie wplynqi
poprawiony projekt Regulaminu z dnia 1.5 listopada
201g roku przy pismie znak: oR.oo 04.2,3.201,g zlo2ony
przez Radq Gminy Klemb6w, uwzglqdniajqcy
wszystkie wymagane przez organ reguracyjny poprawki
Regulaminu,

w opinii organu regulacyjnego przedstawiony

Regulamin speinia wymogi ustawowe" stosownie

do
art' 19 ust' 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq
i zbiorowym odprowadzaniu jciek6w okrejla
prawa

i obowiqzki przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego
oraz odbiorc6w ustug, w tym:
1' minimalny poziom uslug Swiadczonych przez przedsiqbiorstwo
wodociqgowo-kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w;
2, warunki i tryb zawierania unr6w z odbiorcami
usiug;
3' spos6b rozliczefi w oparciu o ceny i stawki optat
ustarone w taryfach;
4. warunki przytqczania do sieci;

5' warunki techniczne okreSlajqce mo2liwoici dostqpu
do ustug wodociqgowo kanalizacyjnych;
6' spos6b dokonywahia przeT- przedsiqbiorstwo wodoeiagowo-kanalizacyjne
odbioru wykonanego
przYqcza;

7' spos6b postqpowania w przypadku niedotrzymania

ciqgloSci ustug

dostarczanej wody iwprowadzanych do sieci kanarizacyjnej
iciek6w;

i

odpowiednich parametr6w

8' standardy obstugi odbiorc6w uslug, w tym sposoby
zatatwiania reklamacji oraz wymiany informacji

dotyczqcych w szczeg6lnojci zakt6ceri w dostawie
wody i odprowadzaniu sciek6w;
9, warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe,

w dniu 03 grudnia

2018 roku pismem znak:w,A,REr.070.2.s5,4,201g poinformowano
Radq Gminy
Klemb6w o zakodczeniu postqpowania iprzedstawiono
mo2liwoSi wypowiedzenia siq co do zebrafiych

materia16w.

strona do dnia wydania postanowienia nie skorzystara
z tej mo2riwo(ci,
stosownie do przedstawionych wyjaSnie6 orzeczono jak
w sentencji"
Po u czr:n

ie

Na niniejsze postanowienie

przyslurguje za2alenie do Prezesa pahstwowego
Gospodarstwa wodnego
za posrednictwem Dyrektora RZGW w warszawie
w terminie 7 dni od dorqczenia postanowienia.

padstwowe Gospodarstwo
Wodne Wodv polskie
Regionalny zarzqd Gosipodarki wodnej w warszawie,
ul.Zarzecze i.3 8,03-r.94 warszawa
tel.:+48 225870 211 l faks: -r4g225g7A?-02 e_mail:warszawa@wody.gov,pl
|

wody polskie

Otrzvmuia:

2'

Rada Gminy Klemb6w, ul. Zymirskiego 3g, 05_205 Klemb6w;

Dyrektor Regionalnego zarzqdu Gospodarki wodnej w warszawie padstwowe
Gospodarstwo

wodne wody polskie,

ur. zarzecze 1-3 B,

o3-rg4 warszawa
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