
Projekt 
 
z dnia  15 kwietnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Miasta Hajnówka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się projekt zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/46/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 
2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 
Hajnówka (Dz.Urz.Woj.Podl., poz. 2499) o treści następującej: 

1) § 5 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: Przedsiębiorstwo zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie 
ciśnienie wody, które na przyłączu wodociągowym przy wodomierzu powinno wynosić nie mniej niż 0,07 
MPa i nie więcej niż 0,6 MPa, 

2) § 5 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: Przedsiębiorstwo dostarcza wodę do nieruchomości o jakości 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej odrębnymi przepisami, o parametrach 
nieprzekraczających wymienione wartości: żelazo nie więcej niż 200 µg/l, mangan nie więcej niż 50 µg/l, 
amonowy jon nie więcej niż 0,50 mg/l, mętność nie więcej niż 1 NTU, pH w przedziale 6,5-9,5, barwa 
nie więcej niż 15 mg/l, 

3) § 5 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: Przedsiębiorstwo określa dopuszczalne wskaźniki 
zanieczyszczeń zawartych w odprowadzanych ściekach, wynikające z posiadanych przez przedsiębiorstwo 
technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczania, o parametrach nieprzekraczających 
wymienione wartości: BZT₅ nie więcej niż 960 gO₂/m³, ChZt-Cr nie więcej niż 1500 gO₂/m³, zawiesina 
ogólna nie więcej niż 480 gZog/m³, azot ogólny nie więcej niż 112 gNog/m³, fosfor ogólny nie więcej niż 
20 gPog/m³. 

4) w § 11 skreśla się pkt. b Regulaminu. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Hajnówka do: 

1) przedłożenia organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Lublinie projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 
Hajnówka przyjętego uchwałą Nr VI/45/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24.04.2019 r. 
(Dz.Urz.Woj.Podl., poz. 2499), 

2) zawiadomienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce o przekazaniu uchwały 
do zaopiniowania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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