
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …../2019 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia ….. czerwca 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 16/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Żabia Wola 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152  

ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180), 

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 16/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

obowiązującego na terenie Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 3901), zgodnie z załączni-

kiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Żabia Wola do przekazania projektu,  

o którym mowa w § 1, organowi regulacyjnemu - Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Warszawie  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



PROJEKT 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr ……….. 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia ………. 

 

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA 

 

UCHWAŁA Nr .................... 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia …… 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę nr 16/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Żabia Wola 

 

 Na podstawie art. 19 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) Rada Gminy  

Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 16/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2019 r. poz. 3901), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 24. ust. 1. pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków; 

- w sposób zwyczajowo przyjęty w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  

Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeniowych w Sołectwie, co najmniej na cztery dni przed planowa-

nym terminem”; 

2) § 28. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odbiorca usług ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zaniedbania obowiązku,  

o którym mowa w ust. 1, w szczególności pisma kierowane do odbiorcy usług na dotychczasowy  

adres dwukrotnie i przez niego nie odebrane, pozostawia się w aktach Przedsiębiorstwa ze skutkiem  

ich doręczenia lub w sposób inny zgodny z obowiązującymi przepisami.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

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

Województwa Mazowieckiego.  


