
UCHWAŁA NR XXVI/283/21 
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Baborów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Złożona przez mieszkańca Gminy Baborów petycja dotycząca m.in. ustanowienia zasad i form 
bezwzględnego informowania każdego odbiorcy wody w przypadku wystąpienia zdarzeń związanych 
z jakością wody, została uwzględniona poprzez wprowadzenie stosownych regulacji w uchwale Nr 
XXV/266/21 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. 
poz. 3295). 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie do zawiadomienia wnoszącego 
petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Krzysztof Tokarz 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/283/21 

Rady Miejskiej w Baborowie 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

W dniu 30 czerwca 2021 r. mieszkaniec Gminy Baborów złożył do Rady Miejskiej petycję, która 
w części dotyczyła ustanowienia zasad i form bezwzględnego informowania każdego odbiorcy wody 
w przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z jakością wody. 

Regulacje odnoszące się do przedstawionego problemu uchwala rada gminy w drodze regulaminu 
wydanego na podstawie art 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028). 

Zgodnie z w/w przepisem na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, rada gminy 
przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którym w przypadku Gminy Baborów jest Dyrektor Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

Projekt taki zawierający w § 11 uregulowania dotyczące sposobu postępowania w przypadku 
niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych ścieków do sieci 
kanalizacyjnej, został uchwalony w dniu 26 lipca 2021 r. (Uchwała Nr nr XXI/245/21 w sprawie przyjęcia 
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów). 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przesłało stosowną opinię do w/w projektu i w dniu 
9 grudnia 2021 r. została podjęta uchwała nr XXV/266/21 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów z uwzględnieniem zawartych w opinii uwag. 

Uchwała ta została w dniu 13 grudnia 2021 r. pod poz. 3295 opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i weszła w życie z dniem 28 grudnia 2021 r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E62C2117-FEBC-4A68-9E92-E5D0CDF79374. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1

		2021-12-28T23:00:00+0000
	48-120 Baborów Opolskie Polska
	Krzysztof Wiktor Tokarz
	Podpis organu wydającego akt prawny.




