
Uchwała Nr XXI/152/09
Rady Gminy Murów z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie wyrażania opinii w przedmiocie zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez 
Gminę Murów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych 

i sfinansowanych z własnych środków przez inne osoby

Na  podstawie  art.  31  Ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  roku  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007 r.  
Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97), art.7 ust. l pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 9 lit. "e" Ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. 
Nr  23,  poz.220,  Nr  62,  poz.558,1  Nr  313,  poz.  984,  Nr  153,  poz.1271,  
Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 
116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, 
poz.  1337,  z  2007  r.  Nr  48,  poz.327,  Nr  138,  poz.974,  Nr  173,  
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. llll, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 4 ust. l pkt. l ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 121, poz. 
770,  Nr  106,  poz.  679,  z  1998  r.  Nr  106,  poz.  668  ,  z  2002  r.  
Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 199, poz.1937, Nr 96, póz. 874, z 2008 r. Nr.223, poz.1458,  
z 2009 Nr 19, poz.100 i póz. 101) Rada Gminy Murów uchwala co następuje:

§1
Opiniuje  się  pozytywnie  określone  w  załącznikach  do  niniejszej  umowy  zasady  i  tryb 
odpłatnego przejmowania  przez  Gminę  Murów urządzeń  wodociągowych i  kanalizacyjnych 
wybudowanych i sfinansowanych z własnych środków przez inne osoby:

Załącznik nr l
Zasady przyznawania przez Wójta Gminy środków finansowych z tytułu wybudowania sieci 
wodociągowo - kanalizacyjnej  z własnych środków oraz wzór umowy "w sprawie rozbudowy 
sieci wodociągowej i sanitarnej".

Załącznik nr 2
Warunki,  jakie  musi  spełnić  partycypant  (inwestor)  celem  refundacji  części  środków 
finansowych wydatkowanych na budowę części sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.

Załącznik nr 3
Zasady zawarcia  umów regulujących zasady i  tryb  odpłatnego przejęcia  przez  Gminę  sieci 
wybudowanej z własnych środków

Załącznik nr 4
Wykaz  czynności  do  wykonania  przez  potencjalnego  inwestora  w  ramach  realizacji  sieci 
wodociągowo - sanitarnej.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


