Uchwała Nr XVIII/160/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 16 lipca 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/78/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12
czerwca 2003 roku ustalenia zasad udziału mieszkańców w realizacji
zadania inwestycyjnego p.n. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na terenie Gminy Pszczółki, zmienionej Uchwałą Nr IX/126/2003 z dnia
10 grudnia 2003 r. Nr XIII/176/04 z 26 sierpnia 2004r., Nr VIII/71/07 z
dnia 28 czerwca 2007roku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Dz.
U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,
poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Nr 102, poz.1055 i
Nr 116, poz.1203; z 2005r.: Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r.: Nr 17 poz.
128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz.
1218) oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 123 poz 858)
Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się treść Załącznika nr 1 do uchwały Nr VI/78/03 Rady Gminy Pszczółki z
dnia 12 czerwca 2003 roku.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki
§3
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 16 lipca 2008r.

REGULAMIN WPŁAT
technicznej

dot. współfinansowania inwestycji

budowy infrastruktury

Wpłaty dokonuje się na podstawie umów cywilno-prawnych.
W przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej , wysokość wpłat wynosi:
Dla wodociągu:
1. gdy Gmina wykonuje przyłącze do sieci wraz ze studnią i gniazdem wodomierzowym,
- 800,00 PLN+ 60 zł za każdy mb
przyłącza.

Dla kanalizacji sanitarnej:
1. gdy Gmina wykonuje na nieruchomości prywatnej studnię przyłączeniową w
odległości 1 m od granicy działki lub w miejscu technicznie uzasadnionym
(umożliwiając wykonanie przyłącza kanalizacyjnego) , a podłączenie od
studzienki do istniejącej instalacji wewnętrznej wykonuje sam właściciel - 870,00 PLN
2. gdy podłączenie do sieci kanalizacyjnej w całości wykonuje Gmina - 800,00 PLN +
70,0 zł za każdy mb. podłączenia liczony
od włączenia w istniejącą instalację
wewnętrzną do granicy nieruchomości

Właściciel nieruchomości , który zamierza przeprowadzić podłączenie nieruchomości do sieci
lub do studzienki sanitarnej (gniazda wodomierzowego) we własnym zakresie, zobowiązany
jest uzyskać wszystkie wymagane prawem dokumenty oraz przeprowadzić roboty budowlane
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

