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REGULAMIN NR .................... 
RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Białystok.” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 713 ze zm.1)) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) po otrzymaniu opinii Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrażonej 
w formie postanowienia BI.RZT.71.19.2021 z dnia 26 maja 2021 r. uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie  dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok, stanowiącym 
załącznik do uchwały  Nr VII/112/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok. ( Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego z 2019 r. poz. 1401) wprowadza się następujące zmiany: 

1) rozdział 5 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 5. 

Warunki przyłączenia do sieci 

§ 7. 1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia poza informacjami, o których mowa w ustawie 
powinien  zawierać: 

1) oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości albo o korzystaniu z nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym, 

2) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez  pełnomocnika – 
pisemne upoważnienie w/w podmiotu dla pełnomocnika. 

2. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci może skorzystać ze wzorów wniosków i oświadczeń 
dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

3. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek 
o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w ustawie 
i Regulaminie, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się 
o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia pisma. 

4. Warunki przyłączenia do sieci powinny w szczególności określać: 

1) oznaczenie nieruchomości, która ma być przyłączana do sieci, 

2) miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 

3) okres ważności warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata, z zastrzeżeniem § 8. 

§ 8. Podział nieruchomości, która ma być przyłączana do sieci, powoduje nieważność wydanych 
warunków przyłączenia. 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz w Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1038. 
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§ 9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się 
o przyłączenie, niezwłocznie sprawdza plan sytuacyjny przyłącza sporządzonego na kopii aktualnej mapy 
zasadniczej lub jednostkowej w zakresie zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, nie dłużej 
jednak niż w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania kompletnego wniosku.”; 

2) § 11 otrzymuje brzmienie:  

„§ 11. Dostępność usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od: 

1) lokalizacji nieruchomości; 

2) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; 

3) ujęcia modernizacji lub budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w wieloletnim planie 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 

4) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z: 

a) parametrów technicznych sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 

b) technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości 
pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez 
ludzi (wydajność stacji uzdatniania wody) lub jej dostawy w wymaganej ilości, pod odpowiednim 
ciśnieniem i o należytej jakości, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków w sposób 
ciągły i niezawodny (wydajność przepompowni, oczyszczalni); 

5) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne; 

6) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych 
odbiorców.”; 

3) § 13 otrzymuje brzmienie:  

„§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sprawdza zgodność wykonanego przyłącza 
z wydanymi warunkami przyłączenia oraz planem sytuacyjnym. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego przyłącza, w stanie 
odkrytym (przed zasypaniem). 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie dokonuje odbioru przyłącza, które zostało wykonane 
niezgodnie z warunkami przyłączenia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. pismem z dnia 1 kwietnia 2021 r. przedstawiły Radzie Miasta Białystok
projekt zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok”.
Uchwałą Nr XXXVIII/559/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Rada Miasta Białystok przyjęła przedłożony
projekt zmiany regulaminu. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Miasta
Białystok przekazała projekt regulaminu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W dniu 26 maja 2021 r. Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
postanowieniem BI.RZT.71.19.2021 negatywnie zaopiniował projekt przedłożonej zmiany regulaminu
wskazując zapisy niezgodne z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Biorąc pod uwagę, że ww. opinia nie jest wiążąca oraz fakt, iż Rada Miasta Białystok reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 7 czerwca 2021 r. złożyła do Prezesa Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie zażalenie na ww. postanowienie, przedkłada się do uchwalenia zmiany
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne.
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