
UCHWAŁA NR LIX/281/22 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 24 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Miejskiej Chojnów” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 19.ust. 1 i art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) Rada Miejska 
Chojnowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W  uchwale Nr XVII/74/19  Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2019 r.  w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnów" 
w załączniku do uchwały stanowiącym Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadza  
się następujące zmiany: 

- w § 10 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) krótką techniczną charakterystykę obiektu (wskazanie lokalizacji na szkicu sytuacyjnym, nr działki),  
do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki,”;, 

- w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Zakład 
w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników, 
wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą: Warunki przyłączenia 
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W przypadku, gdy warunki przyłączenia dotyczą innych 
budowli niż budynki mieszkalne jednorodzinne lub w zabudowie zagrodowej, termin wydania warunków 
może być wydłużony do 45 dni.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Chojnowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa 

 
 

Jan Skowroński 
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UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr LIX/281/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA  

z dnia 24 czerwca 2022 r.  

 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnów" 

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 471) dokonano zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dz. U. z 2019 r. 
poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), tym samym na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z 13 
lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, należy 
dostosować treść regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do przepisów ustawy 
zmieniającej. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa 

  

Jan Skowroński 
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