Uchwała Nr X/114/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 10 września 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Szemud własności sieci
wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze gminnej oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działki o nr 190, 185/1, 185/2 położonych w Bojanie
ul. Miedziana i ul. Kruszyńskiego w Gminie Szemud.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 15. ust. 1, art. 18 ust. 1, i art. 44 ust. 5 Ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1072.) w związku z art. 31
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 858 tj. Dz. U. z 2015 poz. 139 )
Rada Gminy Szemud uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na nabycie do mienia komunalnego Gminy Szemud wybudowanej
i przekazanej do odbioru sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w ulicy
Miedzianej i ul. Kruszyńskiego w Bojanie, oznaczonej jako działki o nr 190, 185/1 i 185/2 w
Gminie Szemud, wybudowanej z rur PVC o średnicy Dz – 90 mm i długości 330 mb.
2. Położenie sieci wodociągowej, o której mowa w ust.1 określa załącznik graficzny do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz

UZASADNIENIE
W roku 2006 Państwo Ewa i Krzysztof Nowak – właściciele działki nr 185/10 w Bojanie za zgodą
Gminy Szemud i na podstawie otrzymanych warunków technicznych wybudowali sieć wodociągową
o przekroju 90mm i długości 330mb w działkach drogowych nr 190, 185/1 i 185/2 w Bojanie.
Sieć wodociągowa została odebrana przez Gminę Szemud. W związku z rozpoczętą przez innego
inwestora budową dalszego odcinka wodociągu który będzie podłączony do w/w sieci, Państwo
Nowak zwrócili się telefonicznie o wykup i przyjęcie na majątek gminy przedmiotowego odcinka
wodociągu na podstawie art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 tj. Dz. U. z 2015 poz. 139 ).
W dniu 15.07.2015r i 20.08.2015 odbyły się spotkania Wójta Gminy Szemud z właścicielami sieci
wodociągowej w celu ustalenia ceny odpłatnego jej nabycia. W czasie negocjacji ustalona została
ostateczna cena nabycia w kwocie 3 900 zł. Ze spotkań sporządzone zostały protokóły uzgodnień.

