UCHWAŁA NR XXVII/219/20
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co
następuje:
§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno, stanowiącym
załącznik do uchwały nr XXVI/210/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2020r. poz. 2024) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 18 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„6) termin ważności (2 lata od dnia ich wydania).”;
2) Rozdział 6 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 21. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokona przyłączenia odbiorcy usług do sieci,
jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w Regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości
świadczenia usług.
§ 22. 1. Warunki techniczne wydawane są potencjalnym odbiorcom gdy:
1) nieruchomości odbiorców przylegają bezpośrednio do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa;
2) istnieją możliwości techniczne urządzeń Przedsiębiorstwa wynikające z technologii dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność
źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność
oczyszczalni).
2. Szczegółowe warunki techniczne realizacji budowy nowego przyłącza wodociągowego i/lub
kanalizacyjnego określa przedsiębiorstwo.
3. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych:
1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD przeznaczonych do przesyłu wody pitnej
o średnicy nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu budowlanego, lecz nie mniejszym niż
32 mm, uwzględniając wymagania przeciwpożarowe przyłączonego obiektu;
2) w miejscu włączenia do sieci należy zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy wyposażyć
w skrzynkę uliczną;
3) przyłącza należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą, a przy zagłębieniu w gruncie uwzględnić
strefę przemarzania;
4) przyłącze zakończyć zestawem wodomierzowym o średnicy zgodnej z podaną w warunkach
technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, zainstalowanym w pomieszczeniu lub w studzience
wodomierzowej zabezpieczonej przed zalaniem zapewniających utrzymanie temperatury min.+4
stopnie C;
5) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC o średnicy min.160 mm dla przyłączy
grawitacyjnych oraz z rur PEHD przeznaczonych do przesyłu nieczystości płynnych o średnicy min.
50 mm dla przyłączy ciśnieniowych;
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6) przy braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji grawitacyjnej na
przyłączu należy zabudować indywidualną przepompownię przydomową;
7) w przypadku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji ciśnieniowej podmiot przyłączany
zobowiązany jest zabudować na przyłączu zbiornik indywidualnej przepompowni przydomowej
przystosowany do urządzeń stosowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz
dostosować i udostępnić wewnętrzną instalację elektryczną w celu zasilenia urządzeń pompowych
i szafki sterowniczej współpracującej z centralnym systemem sterowania siecią kanalizacji
ciśnieniowej dostarczanych przez przedsiębiorstwo.
4. Przy opracowaniu dokumentacji przyłącza należy uwzględnić:
1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;
2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie
odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem;
3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych i indywidualnych przepompowni przydomowych na przyłączu
kanalizacyjnym oraz studni wodomierzowych na przyłączu wodociągowym.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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