UCHWAŁA NR XXXIII/307/10
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/278/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń
kanalizacyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102,
poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,
poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180
poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241) oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 ze
zmianami)
Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:
§ 1. Po § 2 uchwały Nr XXXI/278/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich
urzadzeń kanalizacyjnych, wprowadza się § 3, który otrzymuje brzmienie: " W uzasadnionych przypadkach upoważnia
się Wójta Gminy Pszczółki do zwolnienia z opłaty określonej w § 2 pkt 2".
§ 2. Dotychczasowe paragrafy od 3 do 7 otrzymują odpowiednio numerację od 4 do 8.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
UZASADNIENIE
Zmianę do w/w uchwały wprowadzono w celu upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do zwolnienia z opłaty
dodatkowej mieszkańców, którzy pomimo systematycznego wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych
mają pH ścieków większe od 8,5 lub mniejsze od 5,5. Mieszkańcy powinni wywozić nieczystości płynne ze zbiorników
bezodpływowych co najmniej raz na dwa miesiące.
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