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Uchwała Nr/IV/38/2011
Rady Gminy w Czarnej

z dnia 11 lutego 2011 roku

w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych przez Gminę Czarna

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 3 , art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1 59 1 ze zmianami), oraz art. 31 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 , nr 123 póz. 858 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych przez Gminę
Czarna.

§ 2.1. Odpłatnemu przejęciu podlegają urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, nie będące
przyłączami w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, które zostały wybudowane ze środków własnych Inwestora po
spełnieniu warunków określonych w treści niniejszej uchwały.
2. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Czarna
następuje na wniosek dotychczasowego właściciela,.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wnioskowane do przekazania na majątek
Gminy powinny posiadać odpowiedni stan techniczny, umożliwiający ich dalszą prawidłową
eksploatację.
2. Formalne przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych poprzedzać będzie odbiór
techniczny przeprowadzony zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Zakład
Usług Komunalnych w Czarnej.
3. Niezbędnym do przekazania będzie również przedłożenie przez dotychczasowego
właściciela protokołu odbioru końcowego wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

§ 4. l. Odpłatność za nabycie urządzeń będzie ustalana na podstawie przedstawionych faktur
za wykonanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz kosztorysu
powykonawczego, sporządzonego przez uprawnioną osobę, przy czym odpłatność ta nie
może przewyższać faktycznie poniesionych kosztów.
2. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w ust. l podlegał będzie weryfikacji w zakresie
rzeczowym wykonanych robót oraz zastosowanych cen i wskaźników cenotwórczych.
3. Wypłata należności za przejęte przez Gminę urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne
zostanie dokonana na podstawie zawartej umowy przekazania.



4. Odpłatność za nabycie urządzeń będzie dokonywana ze środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w danym roku w budżecie Gminy. Po wyczerpaniu
zaplanowanych środków w danym roku budżetowym, wypłaty dokonywane będą
w kolejnych latach zgodnie z planem finansowym i kolejności wpływu wniosków.
5. Należność, o której mowa w ust. 4 może być rozłożona na raty lub uwzględniona
w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6. Na koniec III kwartału danego roku Zakład Usług Komunalnych w Czarnej przedstawiać
będzie Gminie Czarna (Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji) informację o ilości
wydanych warunków technicznych oraz przewidywanych kosztach związanych z odpłatnym
nabyciem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Czarna w następnym
roku budżetowym.

§ 5. 1. W umowie przekazania, której mowa w § 4, ust.3 winny być zawarte w szczególności
dane dotyczące:

1) zakresu rzeczowego przejmowanych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych,
2) wartości inwestycji podlegającej przejęciu,
4) deklaracji przekazania Gminie przez inwestora wybudowanych urządzeń
wodociągowych lub kanalizacyjnych,
5) deklaracji inwestora o wyrażeniu zgody na wejście w teren celem dalszej rozbudowy
infrastruktury oraz podłączenia kolejnych nieruchomości do wybudowanych urządzeń,
6) terminu dokonania wypłaty należności za przekazane urządzenia wodociągowe lub
kanalizacyjne.

2. Umowę o przejęcie od inwestora urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych zawiera
Wójt Gminy Czarna.

§ 6. W przypadku nie spełnienia przez Inwestora warunków technicznych przekazywanych
urządzeń, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - odmawia się ich przejęcia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Załącznik nr l
do uchwały Nr IV/38/2011
Rady Gminy w Czarnej
z dnia 11 lutego 2011 r.

W N I O S E K
o odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych/kanalizacyjnych

L Wnioskodawca

(nazwa podmiotu, imię i nazwisko)
NIP_ REGON
PESEL

(Adres Wnioskodawcy)
Reprezentowany przez:

(Imię i nazwisko psoby reprezentującej Wnioskodawcę)

II. Przedmiot wniosku
(zakres rzeczowy, lokalizacja przedmiotu wniosku)

III. Wnioskowana wartość przekazywanych urządzeń

Słownie:

IV. Załączniki do wniosku
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny1 do korzystania z przyłączanej nieruchomości,
2. Wypis z krajowego rejestru przedsiębiorców z numerem KRS (dla podmiotów gospodarczych).
3. Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą).
4. Kopia pozwolenie na budowę urządzeń wodociągowych/kanalizacyjnych
5. Faktury i potwierdzenie zapłaty za wykonanie urządzeń będących przedmiotem wniosku,
ó.Protokół odbioru końcowego inwestycji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

Wymienione wyżej załączniki nie wykluczają konieczności uzupełnień w indywidualnych przypadkach zgodnie
z bieżącymi wymaganiami Gminy Czarna.

V. Oświadczenia wnioskodawcy
Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu oraz wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy.

(miejsce i data) (podpis osoby składającej wniosek)

1 pod pojęciem tytułu prawnego należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa.
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