
   

UCHWAŁA  Nr VIII/64/2019 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
z dnia 28 maja 2019 r.  

 

w sprawie przekazania do opinii projektu Regulaminu dostarczania  wody na  terenie 
działania Okręgowej  Spółdzielni  Mleczarskiej „Milkar" 

 
 

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

2019 r., 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 2018 r., poz. 1152 i poz. 1629) uchwala się, co 

następuje: 
 

 § 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody na terenie działania Okręgowej 

Spółdzielni  Mleczarskiej „Milkar"(zwany dalej „Projektem”), stanowiący Załącznik do niniejszej 

uchwały. 

  
§ 2. Projekt przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

 
§ 3. Zawiadamia się Okręgową Spółdzielnię  Mleczarską „Milkar" w Karczewie o 

przekazaniu Projektu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o którym mowa w § 2. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 
§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 

r. w sprawie przekazania do opinii projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie działania 

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „MILKAR”.  

 

 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karczewie. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 
 

Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r.  został przekazany 

do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie projekt 

Regulaminu dostarczania wody na terenie działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 

„MILKAR”. 

Postanowieniem WA.RET.070.2.321A.1.2019 z 8 lutego 2019 r. Dyrektor  Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał  negatywną opinię, wskazując w swoim rozstrzygnięciu 

głównie na fakt, iż rada powinna uchwalić wspólny regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków dla całej gminy z racji tego, iż jest to akt prawa miejscowego. Na terenie Gminy Karczew 

usługi wodociągowo-kanalizacyjne świadczą trzy przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, w 

tym na terenie Miasta Karczewa Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Otwocku (w ramach przekazania zadania własnego Gminy Karczew w tym zakresie Miastu Otwock) 

oraz „Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o.  Uchwalenie wspólnego 

regulaminu dla trzech przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych wymaga uzgodnienia treści 

takiego regulaminu głównie z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Po 

wydaniu w/w postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do 

czasu podjęcia niniejszej uchwały nie udało się uzyskać uzgodnienia zapisów regulaminu z  

Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Potrzeba takiego uzgodnienia 

wynika z zapisów Porozumienia Międzygminnego Nr 12/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karczew. Przyjęcie 

niniejszego regulaminu następuje zatem wyłącznie na czas do momentu uzgodnienia treści nowego 

regulaminu z Miastem Otwock i Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

oraz po tym uzgodnieniu do momentu uchwalenia wspólnego regulaminu dla terenu całej Gminy 

Karczew. 

W związku z powyższym przekazuje się do zaopiniowania poprawiony projekt regulaminu 

dostarczania wody na terenie działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Milkar". 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 


