Uchwała Nr VIII/71/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/78/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia
12 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców
w realizacji zadania inwestycyjnego p.n. budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki.
Na podstawie art. 18 ust. 1 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) 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
W § 1 uchwały Nr VI/78/03 z dnia 12 czerwca 2003r po słowach
„Ustala się zasady” dodaje się słowo : dobrowolnego.
§2
Skreśla się paragrafy 2 i 3
§3
Pozostałe paragrafy otrzymują kolejną numerację
§4
W regulaminie wpłat dot. współfinansowania inwestycji budowy infrastruktury technicznej,
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/78/03 z dnia 12 czerwca 2003r wprowadza
się zmiany :
1. Dla wodociągu w pkt. 1) po słowach „… w odległości 1 m od granicy działki ..”
dodaje się słowa: lub w miejscu technicznie uzasadnionym
2. Dla kanalizacji w pkt. 1) po słowach „… w odległości 1 m od ogrodzenia..”
dodaje się słowa: albo 1m od granicy działki lub w miejscu technicznie uzasadnionym
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki.
§6
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

