
 
 

UCHWAŁA NR XXXVII/389/2021 
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 
poz. 2028 ze zm.), w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo 
budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku poz. 471) 

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje: 

§ 1. W paragrafie 7 załącznika do uchwały nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 
2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Jastarnia wprowadza się następujące zmiany: 

1) Skreśla się ust. 2; 

2) Dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 2 oraz skreśla się zawarty w nim zwrot: „w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku z kompletem dokumentów”; 

3) Dotychczasowy ust. 4 określa się jako ust. 3, skreśla się następujący po wyrazie „kanalizacyjne” oraz 
następujący po nim zwrot: „w terminie 14 dni od otrzymania wniosku”; 

4) Dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 4, zawarty w nim zwrot; „w ust. 3 „ zastępuje się zwrotem: „w 
ust. 2”; 

5) W ust. 4 w pkt 3 skreśla się przecinek po wyrazie „przyłączenia” oraz następujący po nim zwrot: „który 
nie może być krótszy niż 2 lata”; 

6) Dotychczasowe oznaczenie ustępów numerami od 6 do 10 zastępuje się odpowiednio numerami od 5 do 9, 
zaś występujące w dotychczasowym ust. 7 i ust. 10 zwroty: „w ust. 6” i „w ust. 7” zastępuje się 
odpowiednio, zwrotami: „w ust. 5” i „w ust. 6”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jastarni 

 
 

Daniel Kohnke 
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