Uchwała Nr XII/121/2007
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 12 października 2007 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za przyłączenie do istniejących gminnych
urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Lubaczów

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm./,
art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. - Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z późn.
zmianami) oraz §5 pkt 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006
r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz.886)
Rada Gminy Lubaczów
uchwala, co następuje:

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.

§1
Uchwala się opłatę za przyłączenie się do istniejącej gminnej sieci wodociągowej
w wysokości 180,00 zł + obowiązujący podatek VAT.
Opłata, o której mowa w ust.1, obejmuje:
1) wydanie technicznych warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej
projektowanego lub istniejącego budynku (załącznik nr 1 do uchwały) - na
podstawie kompletnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
uchwały,
2) uzgodnienie przedłoŜonej przez inwestora (odbiorcę usług) dokumentacji
technicznej przyłącza wodociągowego,
3) odbiór techniczny wykonanego przez inwestora (odbiorcę usług) przyłącza
wodociągowego.
Opłata, o której mowa w ust.1, nie dotyczy przypadków przyłączenia do sieci
wodociągowej obiektów będących własnością Gminy Wiejskiej Lubaczów.
W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Lubaczów moŜe wyrazić zgodę na
wykonanie przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej bez ponoszenia opłat,
o których mowa w ust.1.
§2
Uchwala się opłatę za przyłączenie się do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej
w wysokości 420,00 zł + obowiązujący podatek VAT.
Opłata, o której mowa w ust.1, obejmuje:
1) wydanie technicznych warunków przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej
projektowanego lub istniejącego budynku (załącznik nr 1 do uchwały) - na
podstawie kompletnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do
uchwały,
2) uzgodnienie przedłoŜonej przez inwestora (odbiorcę usług) dokumentacji
technicznej przyłącza kanalizacyjnego (przykanalika),
3) odbiór techniczny wykonanego przez inwestora (odbiorcę usług) przyłącza
kanalizacyjnego (przykanalika).
Opłata, o której mowa w ust.1, nie dotyczy przypadków przyłączenia do sieci

kanalizacyjnej obiektów będących własnością Gminy Wiejskiej Lubaczów.
4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Lubaczów moŜe wyrazić zgodę na
wykonanie przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej bez ponoszenia opłat,
o których mowa w ust.1.
§3
Opłatę, o której mowa w § 1 i § 2 naleŜy wpłacić na konto przedsiębiorstwa
wodociągowo - kanalizacyjnego przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego
wykonanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (przykanalika).
§4
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest kaŜdorazowo
poinformować właściciela urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – Gminę
Wiejską Lubaczów - o zamiarze wydania technicznych warunków przyłączenia do
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, a następnie – po zaakceptowaniu przez Wójta
Gminy Lubaczów tych warunków - o dokonaniu przyłączenia odbiorcy do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej i zawarciu umowy na świadczenie usług.
2. Odbiór techniczny wykonanego przyłącza odbywać się będzie kaŜdorazowo
w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy Lubaczów, a przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest, po dokonaniu czynności odbioru
technicznego, do przedłoŜenia w Urzędzie Gminy Lubaczów inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej sporządzonej na koszt inwestora (odbiorcy usług).
§5
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Cozac

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XII/121/2007
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 12. 10. 2007 r.
Znak: .........................

Lubaczów, dnia ................... r.
P ...............................................
..................................................
..................................................

W odpowiedzi na Pana/i pismo, dotyczące określenia warunków przyłączenia
projektowanego budynku mieszkalnego / usługowego / gospodarczego*,
zlokalizowanych na działce nr ewid. ............ połoŜonej w ..........................................
do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej,
wyraŜam zgodę na wykonanie w/w podłączenia pod następującymi warunkami:
I. WARUNKI PRZYŁACZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
1. Budynki: mieszkalny i usługowy przyłączyć do istniejącej sieci wodociągowej
zgodnie z przedłoŜonym przy wniosku projektem zagospodarowania działki.
2. W przypadku kolizji z innymi obiektami i urządzeniami uzbrojenia terenu
warunki techniczne przyłączenia uzgodnić z właściwymi podmiotami.
3. Przyłącz wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, pod nadzorem
Zakładu Usług Wodnych s.c. w Mokrzycy / Zakładu Usług Komunalnych
w Lubaczowie / Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Handlu Sp. z o.o.
w Lubaczowie*, na warunkach określonych przez Zakład Usług Wodnych s.c.
w Mokrzycy / Zakład Usług Komunalnych w Lubaczowie / Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych i Handlu Sp. z o.o. w Lubaczowie*.
4. Dokonać zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (co najmniej
30 dni przed zamierzonym terminem wykonaniem przyłącza),
5. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego przyłącza
na własny koszt oraz dokonać zgłoszenia do Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.
6. Przed odbiorem technicznym wykonanego przyłącza dostarczyć do Zakładu
Usług Wodnych w Mokrzycy / Zakładu Usług Komunalnych w Lubaczowie /
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Handlu Sp. z o.o. w Lubaczowie*
dokumenty wymienione w pkt. 1-5.
II. WARUNKI PRZYŁACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ
1. Budynki: mieszkalny i usługowy przyłączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej
zgodnie z przedłoŜonym przy wniosku projektem zagospodarowania działki.
2. W przypadku kolizji z innymi obiektami i urządzeniami uzbrojenia terenu
warunki techniczne przyłączenia uzgodnić z właściwymi podmiotami.
3. Przyłącz wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, pod nadzorem
Zakładu Usług Wodnych w Mokrzycy / Zakładu Usług Komunalnych
w Lubaczowie / Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Handlu Sp. z o.o.
w Lubaczowie*, na warunkach określonych przez Zakład Usług Wodnych

w Mokrzycy / Zakład Usług Komunalnych w Lubaczowie / Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych i Handlu Sp. z o.o. w Lubaczowie*.
4. Dokonać zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (co najmniej
30 dni przed zamierzonym terminem wykonaniem przyłącza),
5. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego przyłącza
na własny koszt oraz dokonać zgłoszenia do Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.
6. Przed odbiorem technicznym wykonanego przyłącza dostarczyć do Zakładu
Usług Wodnych w Mokrzycy / Zakładu Usług Komunalnych w Lubaczowie /
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Handlu Sp. z o.o. w Lubaczowie*
dokumenty wymienione w pkt. 1-5.
7.

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XII/121/2007/2007
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 12 października 2007 r.
__________________________

Lubaczów, dnia __________

(Imię i nazwisko / nazwa Inwestora)

__________________________
(adres)

Zakład Usług Komunalnych w Lubaczowie1
Zakład Usług Wodnych w Mokrzycy1
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
i Handlu Sp. z o.o. w Lubaczowie1

__________________________
(adres, cd.)

Zwracam się z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do
gminnej sieci wodociągowej1/kanalizacyjnej1 istniejącego1/projektowanego1 budynku
___________________________________________________________________
(przeznaczenie – mieszkalny, gospodarczy, produkcyjny, usługowy, plac budowy, działka rekreacyjna, itp.)

zlokalizowanego w ____________________________________________________
(adres i numer ewidencyjny gruntów)

przewidywana data rozpoczęcia poboru wody lub zrzutu ścieków _______________
-

śr. dobowe zapotrzebowanie wody do celów bytowych2 ____________ dm³/dobę

-

śr. dobowe zapotrzebowanie wody do prod. Ŝywn. lub lekarstw2 ______ dm³/dobę

-

śr. dobowe zapotrzebowanie wody do innych celów2 _______________ dm³/dobę

_____________________________________________________________________________________________________

(przeznaczenie zuŜywanej wody – prod. przemysłowa, rolnicza, nawadnianie, hodowla ryb, itp.)

-

śr. ilość ścieków bytowych2 ___________________________________ dm³/dobę

-

śr. ilość ścieków innych niŜ bytowe2 ____________________________ dm³/dobę

(piekarnia, garbarnia, itp.)
UWAGI:
1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku której powstają ścieki
inne niŜ bytowe naleŜy określić na odwrocie rodzaj działalności oraz załączyć aktualne
badania fizykochemiczne dot. składu ścieków.
2. Do niniejszego wniosku naleŜy załączyć mapę ewidencji gruntów obejmującą działkę
inwestora oraz mapę określającą usytuowanie przyłączanego obiektu względem
istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu warunki techniczne przyłączenia
uzgodnić z właściwymi podmiotami. a takŜe dokument potwierdzający tytuł prawny do
korzystania z nieruchomości której dotyczy wniosek.
OBJAŚNIENIA:
1
niepotrzebne skreślić
-

-

2

wypełnić właściwe

________________________
(podpis Inwestora)

