
 

 

Uchwała Nr XXXII/267/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 30 października 2012 roku 

 
w sprawie bezpłatnego przejęcia przez Gminę urządzenia wodociągowego 

znajdującego się w pasie drogi powiatowej Nr 2772 W – ul. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego (dz. nr ew. 136 obr. 3 oraz dz. nr ew. 501 obr. 4) oraz                         

w pasach dróg gminnych: ul. Jana Kochanowskiego (dz. nr ew. 553, 554, 555   

obr. 4), ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego (dz. nr ew. 59, 78 obr. 4), ul. Zaułek                        

(dz. nr ew. 558, 559, 560 obr. 4) w Karczewie  

 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                   

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zmianami) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na bezpłatne przejęcie przez Gminę urządzenia wodociągowego 

znajdującego się w pasie drogi powiatowej Nr 2772 W – ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego   

(dz. nr ew. 136 obr. 3 oraz dz. nr ew. 501 obr. 4) oraz w pasach dróg gminnych: ul. Jana 

Kochanowskiego (dz. nr ew. 553, 554, 555 obr. 4), ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego (dz. nr 

ew. 59, 78 obr. 4), ul. Zaułek (dz. nr ew. 558, 559, 560 obr. 4) w Karczewie. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) osoby, 

które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, 

mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo- kanalizacyjnemu, na 

warunkach uzgodnionych w umowie. Przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. 1, 

powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach. 

Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być 

rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                     

i zbiorowe odprowadzenie ścieków (art. 31 ust. 3 ww. ustawy). 

Z uwagi na wystąpienie Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu i Gazu na 

Osiedlu Zagóry w Karczewie o bezpłatne przejęcie przez Gminę urządzenia wodociągowego 

znajdującego się w pasie drogi powiatowej Nr 2772 W– ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego                  

(dz. nr ew. 136 obr. 3 oraz dz. nr ew. 501 obr. 4) oraz w pasach dróg gminnych: ul. Jana 

Kochanowskiego (dz. nr ew. 553, 554, 555 obr. 4), ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego (dz. nr 

ew. 59, 78 obr. 4), ul. Zaułek (dz. nr ew. 558, 559, 560  obr. 4) w Karczewie, koniecznym 

stało się podjęcie niniejszej uchwały celem przejęcia ww. urządzenia na majątek Gminy. 

 


