
Uchwała Nr  X/82/ 07
Rady Gminy Masłów

z dnia  28 czerwca  2007 r.

w  sprawie:  warunków  wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w  miejscowości 
Domaszowice   i zwolnienia z opłaty regulaminowej wnioskodawców  dz. nr  ewid. 59/3  i  
59/11 -  właścicielem jest   P.  Alina  Poniewierska  zam.  Kielce,  dz.  nr  ewid.  59/12  – 
właścicielem jest P. Dariusz Wilczek  zam. Kielce, dz. nr ewid. 59/7  - właścicielem jest 
P. Marcin Durło zam. Kielce, dz. nr ewid. 59/8  – właścicielem jest P. Cezary Pacholec 
zam. Kielce, dz. nr ewid. 59/9  – właścicielem jest P. Dariusz Lewandowski zam. Kielce. 

Na  podstawie  art.7  ust.  1  pkt.  3,  art.  18  ust  1  Ustawy z  dnia  8  marca  1990  r  o 
samorządzie gminnym /tekst  jednolity Dz. U. nr 142 poz.  1591 z 2001 r.  z późniejszymi 
zmianami/ oraz uchwały nr XXII/176/04 Rady Gminy Masłów z dnia 09 czerwca 2004 r. w 
sprawie przyjęcia „Zasad realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie 
Masłów”, Rada Gminy Masłów ustala co następuje: 

§.1.

 Działając na podstawie § 8 i § 9 Uchwały Nr XXII /176 / 04 Rady Gminy Masłów z dnia 09 
czerwca  2004  r.  w  sprawie  przyjęcia  zasad  realizacji  inwestycji  wodociągowych  
i  kanalizacyjnych  w Gminie  Masłów,  Rada Gminy  Masłów wyraża  zgodę na  wykonanie 
odcinka sieci wodociągowej w  Domaszowicach  na własny koszt do działek o nr ewid. 59/3 
i  59/11 -  właścicielem jest   P.  Alina Poniewierska zam.  Kielce,  dz.  nr ewid.  59/12  – 
właścicielem jest P. Dariusz Wilczek zam.  Kielce, dz. nr  ewid. 59/7  - właścicielem jest 
P. Marcin Durło zam. Kielce, dz. nr ewid. 59/8  – właścicielem jest P. Cezary Pacholec 
zam. Kielce, dz. nr ewid. 59/9  – właścicielem jest P. Dariusz Lewandowski zam.  Kielce.

§.2.

1. Zwalnia  się  osoby  będące  właścicielami  działek  o  numerach  ewidencyjnych  59/3, 
59/11, 59/12, 59/7, 59/8, 59/9 zlokalizowanych  w Domaszowicach   z obowiązku 
wniesienia  opłaty  regulaminowej  w  kwocie  2050  zł  od  jednego  przyłącza 
wodociągowego.

2. Przekazanie odcinka sieci wodociągowej na majątek gminy oraz zgoda na podłączenie 
do wykonanej sieci innych użytkowników nastąpi na zasadach określonych w umowie 
zawartej pomiędzy Wójtem Gminy  a  Inwestorem. 

§. 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Masłów.

§. 4 .

Uchwała  wchodzi w życie z dniem  podjęcia.    

  Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros


