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Mieszkańcy ul. Klonowej i
Dębowej w Dąbrówkach

W odpowiędzina Petycję w sprawie rozbudowy sieci wodno -kanalizacyjnej,
która wpłynęłado Urzędu w dniu 27 grudnia 2019 r. informuj Q, żę przedmiotowa
Petycja został.avznala co do istoty zazasadną.W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr
XŃ2I4l20 Rady Miejskiej w Wasilkowię z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
rozpatrzęńa petycji wraz z uzasadnieniem. W głosowaniu za przyjęciem ww. uchwały
wzięło udział 15 Radnych: 13 głosów - ,,za" ,1 głos - ,,przeciw", 1 głos - ,,wstrzymujący
się".

Zup,Blym§łt{za

UcHwAŁA NR xx/214l20

RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
zdnia2'1lutego 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia peĘcji
art. 18ust.}pktll ustawy zdnia lmarca 1990 f, osamorządzie gminnym (tj. Dz.IJ.
z20l9t. poz.506 ze zm.) iart.9ust.2ustawy zdnia ll lipca 20l4r. opeĘcjach (tj. Dz.IJ. z20l8r,

Na podstawie

poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją ńożoną przez mieszkańców ul. Klonowej i ul, Dębowej z miejscowości
Dąbrówki w dniu 27 grudnia 2019 r. w sprawie rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej oraz ze stanowiskiem
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wasilkowie, uznaje się petycję co do istoĘ za
uzasadnioną i proponuje się wprowadzenie do rcalizacjiw miarę posiadanych środków w budżecie gminy,
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do
§ 3. Uchwała wchodzi

uchwĄ.

w Ęcie z dniem podjęcia.

PrzewodniĄzący Rady

nn'ffi,

ru.olluro
Aleksandł| Zalejski
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Zńącznik do uchwĄ NrXXl214l20
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dniaŻ7 lutego 2020 r.

Po rozPatrzeniu Petycji złożonej w dniu 27 grudnia 2019 r, w sprawie rozbudowy sieci wodno kanalizacYjnej dla mieszkańców ul. Klonowej i ul. Dębowej w miejscowości Dąbrówli postanawia
się
uznaó peĘcję za zasadną,
PrzewodniczącY Rady Miejskiej w Wasilkowie przedmiotową petycję na mocy art, l8b. pkt l
ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz, U, z2O1§ i. por. 506 ze zm.) skierowai
do Komisji
Skarg, Wniosków i PetYcji Rady Miejskiej w Wasilkowie w celu zbadania podnoszonych w niej kwestii.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po przeanalizowaniu petycji na posiedieniu w dniu 7 lutego 2020 r,

stoi na stanowisku, że peĘcja co do istoty jest zasadna. Zgodnie z przepisami ustawy o sańorządzie
gminnYm zasPokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleĄ do zadańwłasnych gminy. W szczególności
zadania własne obejmują sprawy, m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę,- kaializacji, uiuwania

i ocryszczania Ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku orazurządzeń sanitar.nych,
wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art.7
,1
ust. 3 cytowanej ustawy).
'7

Jednakze budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych zgodnie zart.t5

ust 2ustawy zdnia zdnia

czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekbwzapewnia na
własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Mając na uwadze powższe, po rozpatrzenil przez Komisję Skarg, Wniosków i PeĘcji uznaje się petycję
sioót<ow luazeiowyón
z uwzględnieniem priorytetowoŚci wcześniejszych wniosków zloZonyóh przez mieszkańców Gminy (w
łm
PrzYgotowanYch do realizacji, np. posiadających dokumentację projektową). Jednocześnie p.opónu;. .ię
zgłoszenie do ujęcia przedmiotowej inwestycji w opracowywanej Strategii rozwoju Gminy wasitt<ow,
atakże wskazuje na możliwośćzręalizowania budowy ww, sieci wrańch inicjatywy lokalnej. Tryb

co do istoty za uzasadnioną iprzekazuje do realizacji wmiarę posiadanych

i szczegółowe

kryteria oceny wniosków zawarte są w uchwale Rady Miejsń.i * Wasilkowie nr
23 czerwca 2016 r. Wniosek dostępny jest do poU.uniu pod adresem:

Xxill152l16 z dnia
http

://bip.wasilkow.pllporadnikinteresanta/inicj

atywa-lokalna.html.
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