
Uchwała Nr XXXV/300/2006
Rady Gminy Przywidz

z dnia 16 czerwca 2006r.

w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców Gminy Przywidz w realizacji zadań 
inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na 
terenie Gminy Przywidz.

Na podstawie art.7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy o  samorządzie gminnym z dnia 
8 marca 1990r. ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  z późniejszymi zmianami).
  

Rada Gminy Przywidz
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady udziału mieszkańców  Gminy Przywidz w realizacji zadań inwestycyjnych 
w  zakresie   budowy  infrastruktury  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  na  terenie  Gminy 
Przywidz, na podstawie umów cywilno – prawnych do zawierania, których upoważnia się 
Wójta Gminy Przywidz.

§ 2

W przypadku  wyrażenia  przez  mieszkańca  woli  zawarcia  umowy,  o  której  mowa w §  1 
minimalna kwota udziału finansowego wynosi:
a) z tytułu partycypacji w budowie sieci wodociągowej w kwocie 600,00 PLN
b) z tytułu partycypacji w budowie sieci kanalizacyjnej w kwocie 1000,00 PLN

§3

Traci moc uchwała Nr XXIII/135/97  Rady Gminy Przywidz  z 29 kwietnia 1997r.  w sprawie 
opłat komunalnych obowiązujących na terenie gminy Przywidz.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                      Andrzej Przybycień



Uzasadnienie:

Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/135/97 z dnia 29.04.1997r. w sprawie opłat komunalnych 
obowiązujących na terenie gminy Przywidz została podjęta pod rządami innych przepisów i 
obecnie  nie  przystaje  do  obowiązującej  w  tym  zakresie  ustawy  z  dnia  07.06.2001r  o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, 
poz. 747 z późniejszymi zmianami).
Uchwała dotychczasowa nie uwzględniała między innymi treści art. 15 ustawy, regulującego 
podział  obowiązków  uczestników  zadania  inwestycyjnego,  związanych  z  jego 
finansowaniem. 
Dlatego też  w  celu  doprecyzowania  zasad  współudziału  mieszkańców w realizacji  zadań 
związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz koniecznością dostosowania 
tych  zasad  do  nowych  przepisów,  niezbędne  jest  uchylenie  dotychczasowej  uchwały  i 
podjęcie nowej, w formie zaproponowanej przez Wójta.

Sporządziła :
Anna Latowska



załącznik nr 1
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Przywidz
z dnia             2006r

REGULAMIN WPŁAT   dot.   współfinansowania  inwestycji    budowy 
infrastruktury technicznej

Wpłaty  dokonuje się na podstawie umów cywilno-prawnych, w których zostaną określone 
ostateczne warunki.

W przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej , minimalna wysokość  wpłat wynosi:

Dla wodociągu:

1. gdy  Gmina  wykonuje  sieć  wraz  z  gniazdem wodomierzowym  w odległości  1  m od 
granicy działki, a podłączenie do budynku wykonuje sam właściciel nieruchomości 

                                                                                                                           -   1.400,00  PLN
2. gdy podłączenie w całości wykonuje Gmina                                                 -   1.400,00 PLN 
                                                                                                                           + 50 zł za każdy 
                                                                                                                               mb. przyłącza 
                                                                                                                                    od gniazda 
                                                                                                    wodomierzowego do budynku

Dla kanalizacji sanitarnej:

1. gdy Gmina wykonuje sieć i studzienkę ogrodową na posesji prywatnej w odległości 
      1 m od ogrodzenia, a przyłącze od studzienki ogrodowej do posesji wykonuje sam     
       właściciel                                                                                                      -  2.100,00 PLN

2. gdy podłączenie w całości wykonuje Gmina                                                  -  2.100,00 PLN 
                                                                                                                            + 70,0 zł za    
                                                                                                                    każdy   mb. przyłącza 
                                                                                                            od studzienki  do budynku 



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


	załącznik nr 1
	REGULAMIN WPŁAT   dot.  współfinansowania  inwestycji   budowy infrastruktury technicznej
	Dla kanalizacji sanitarnej:



