
UCHWAŁA Nr  IX/72/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie gminy Sochocin 

 

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

(Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 19 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 poz. 1437), Rada 

Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 

§1. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Sochocin po uwzględnieniu uwag z postanowienia z dnia 21 maja 2019 r.                    

nr WA.RTZ.070.2.457.1.2019 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                 

w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały.  

§2. Projekt, o którym mowa w §1 zostanie przekazany do zaopiniowania Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie. 

§3. Traci moc uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Sochocin  z dnia 25 kwietnia 2019 r.     

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Sochocin 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

        

    

                

 



 

 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr IX/72/2019 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie gminy Sochocin 

 

Zgodnie z obowiązującym art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 1152 ze zm.) 

Rada Gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody                               

i odprowadzania ścieków, opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej 

"regulaminem", obowiązujący na obszarze gminy. 

Rada Gminy Sochocin na podstawie projektu opracowanego przez Gminny Zakład 

Komunalny sp. z o.o. w Sochocinie oraz Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Płońsku 

dokonała stosownej analizy i przygotowała projekt regulaminu dostarczania wody                          

i odprowadzania ścieków, który w dniu 30 kwietnia 2019 r. przekazała do zaopiniowania 

regulatorowi tj. Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.  

W dniu 24 maja 2019 r. Rada Gminy w Sochocinie otrzymała postanowienie Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie z negatywną opinią w zakresie projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin. W związku z powyższym zostały 

wniesione poprawki zgodnie ze wskazanymi w postanowieniu wytycznymi.  

 

                                                   

       

 

 


