
 

 

UCHWAŁA NR LI/945/VIII/2021 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 7 września 2021 r. 

w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie miasta Poznania. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 

13 lutego 2020 r. ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 471) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania, stanowiącym 

załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/87/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 10: 

a) uchyla się ust. 2; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Warunki przyłączenia do sieci powinny w szczególności określać: 

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie; 

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej; 

3) usytuowanie przyłącza na planie zabudowy lub szkicu sytuacyjnym załączonym do wniosku, o którym 

mowa w ust. 1; 

4) zasady zgłoszenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zamiaru przystąpienia do budowy 

przyłącza; 

5) zasady dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego 

przyłącza.”; 

c) uchyla się ust. 4. 

2) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest wydanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci oraz sporządzenie planu sytuacyjnego przez osobę 

realizującą przyłączenie lub działającego na jej upoważnienie wykonawcę. 

2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

sprawdza zgodność wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia. 
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3. Odbiór przyłącza następuje na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie lub działającego w jej 

imieniu pełnomocnika, przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

4. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać co najmniej: 

1) datę odbioru; 

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (wodociągowe czy kanalizacyjne), 

średnicy, materiałów i długości; 

3) skład komisji; 

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie; 

5) podpisy członków komisji; 

5. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

   

Przewodniczący Rady Miasta Poznania  

(-) Grzegorz Ganowicz 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 7043



 

 

UCHWAŁA NR VII/87/VIII/2019 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie miasta Poznania. 

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

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania, 

stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/629/V/2009 Rady Miasta Poznania z 13 stycznia 2009 r. w sprawie 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 lutego 2009 r. Nr 24, poz. 388) oraz zmieniająca ją uchwała Nr LX/830/V/2009 Rady Miasta 

Poznania z dnia 15 września 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 

2009 r. Nr 186, poz. 3160). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Poznania  

(-) Grzegorz Ganowicz 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 marca 2019 r.

Poz. 2411



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 2411



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 2411



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 2411



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 2411



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 2411



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 2411


