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POSTANOWIENIE WA.RET.070.2.2.5.2018

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2018 roku o zmianie ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 15 marca 2018 roku pismo znak: Or.714.46.18 
i z dnia 25 lipca 20108 roku pismo bez znaku w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków w Wiejskiej Gminie Rawa Mazowiecka.

opiniuje 

pozytywnie przedstawiony projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w 
Wiejskiej Gminie Rawa Mazowiecka przy piśmie z dnia 25 lipca 2018 roku

Uzasadnienie

W dniu 19 marca 2018 roku przy piśmie znak: Or.714.46.18 z dnia 15 marca 2018 roku do 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Rady Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie zaopiniowania 
Projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Wiejskiej Gminie Rawa 
Mazowiecka". W myśl art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 z pożn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW WP jest organem regulacyjnym m.in. w kwestii opiniowania 
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami 
ustawy.

W dniu 13 czerwca 2018 roku pismem WA.RET.070.2.2.1.2018.MG, na podstawie art. 36 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 z 
późn. zm.) organ regulacyjny poinformował Radę Gminy Rawa Mazowiecka o przedłużeniu terminu do 
wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, do 15 lipca 2018 roku, ze względów organizacyjnych nie 



ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Następnie przy piśmie WA.RET.070.2.2.2.2018 z dnia 04 lipca 
2018 roku poinformowano stronę o wszczęciu postępowania a w piśmie WA.RET.070.2.2.3.2018 z dnia 
13 lipca 2018 roku wezwano stronę do usunięcia braków w regulaminie. Z uwagi na posiadane braki 
wydłużono termin na wydanie Postanowienia do 14 sierpnia 2018 roku.

W odpowiedzi na wezwanie w dniu 30 lipca 2018 roku przy piśmie z dnia 25 lipca 2018 roku Rada 
Gminy Rawa Mazowiecka przedłożyła poprawiony „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków w Wiejskiej Gminie Rawa Mazowiecka”

W dniu 06 sierpnia 2018 roku poinformowano Radę Gminy Rawa Mazowiecka o zakończeniu 
postępowania i przedstawiono możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Do dnia wydania Postanowienia strona nie skorzystała z powyższej możliwości i organ regulacyjny 
po ocenie poprawionej treści projektu regulaminu z dnia 25 lipca 2018 roku zaopiniował niniejszy 
materiał w zakresie zgodności z ustawą pozytywnie.

Stosownie do przedstawionych wyjaśnień orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Otrzymują:
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