Uchwała Nr XIV/149/04
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29 czerwca 2004r.


w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców wsi: Sarnów, Zwola, Marianów, Markowola, Markowola Kolonia, Kociołek, Mieścisko, Wólka Bachańska i Regów Nowy w kosztach realizacji budowy wodociągu przy dobrowolnym wsparciu właścicieli (samoistnych  posiadaczy) nieruchomości


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r.  Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

1. Stwierdza się, że wodociąg wiejski wraz z przyłączami budowany we wsiach : Sarnów, Zwola, Marianów, Markowola, Markowola Kolonia, Kociołek, Mieścisko, Wólka Bachańska i Regów Nowy stanowi inwestycję  gminy realizowaną przy udziale w kosztach  mieszkańców, na zasadach dobrowolności.
2. Inwestorem zadania jest Gmina Gniewoszów. 
    Realizowana inwestycja  zaopatrywać będzie  w wodę mieszkańców wsi .

§ 2

Wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.500.000 zł., słownie : jeden milion  pięćset  tysięcy złotych.

§ 3

1. Ustala się, że na poczet udziału właścicieli (samoistnych posiadaczy ) nieruchomości w kosztach  budowy wodociągu  wnoszone będą dobrowolne  opłaty w wysokości 1.500 zł. za jedno przyłącze. Opłaty  wnoszone będą  w gotówce , w kasie Urzędu Gminy lub u właściwego sołtysa , w oparciu  o umowy cywilnoprawne zawierane  pomiędzy wnoszącym opłaty , a Wójtem Gminy.
2. Dotychczasowe opłaty wniesione do sołtysów poszczególnych wsi  podlegają zaliczeniu na poczet udziału  w kosztach budowy wodociągu.
3. Wniesione poprzez mieszkańców dobrowolne  opłaty na rzecz budowy  wodociągu zostaną zaliczone  na poczet opłaty adiacenckiej.

§ 4

Po oddaniu wodociągu do eksploatacji nowe podłączenia mogą być wykonywane  na warunkach  określonych w „Regulaminie  dostarczania wody  z wodociągu gminnego wywozu ścieków na terenie gminy Gniewoszów  oraz zasad kalkulacji ceny 1 m3 ścieków z nieruchomości  stanowiących  własność gminy” ustalonego uchwałą  Nr X/108/03 Rady Gminy w Gniewoszowie  z dnia 02 grudnia 2003r.
Koszty dodatkowego przyłącza  wykonanego po okresie wodociągowania  oraz urządzeń pomiarowych ponosi w pełnej wysokości  odbiorca wody będący inwestorem.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś

