
UCHWALA Nr XX/110/12
RAD A GM.

WAGANIEC RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 15 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Zarz^dzenia Nr 22.2012 Wojta Gminy Waganiec z dnia
28 maja 2012 roku w sprawie zakazu podlewania ogrodkow przydomowych,
dzialkowych oraz terenow zielonych woda^ pochodz^c^ z wodoci^gu gminnego.

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) Rada Gminy Waganiec
uchwala, co nast^puje:

§ 1. Zatwierdza si% Zarza,dzenie Nr 22.2012 Wojta Gminy Waganiec z dnia
28 maja 2012 roku w sprawie zakazu podlewania ogrodkow przydomowych,
dzialkowych oraz terenow zielonych woda, pochodz^c^ z wodoci^gu gminnego.

§ 2. Tresc Zarza^dzenia stanowi zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowy Gminy Waganiec

§ 4. 1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje.cia.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez
rozplakatowanie na tablicy ogloszen w Urze.dzie Gminy Waganiec, a takze poprzez
zamieszczenie jej tresci na stronie internetowej www.bip.ugwaganiec.pl
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Zala_cznik do Uchwafy Nr XX/110/12
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 15 czerwca 2012 r.

ZARZ^DZENIE Nr 22.2012
Wojta Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: zakazu podlewania ogrodkow przydomowych, dzialkowych oraz
terenow zielonych wod$ pochodzqc^ z wodociqgu gminnego.

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4, art. 41 ust. 2 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w zwi^zku z niedoborem wody do picia
i na potrzeby gospodarcze spowodowanym obecnymi warunkami
atmosferycznymi zarz^dzam, co nast^puje:

§1

Wprowadza si$ zakaz uzywania wody z gminnej sieci wodoci^gowej do
podlewania ogrodkow przydomowych, dzialkowych, innych terenow zielonych
oraz uzywania wody do celow innych niz socjalno-bytowe na terenie gminy
Waganiec w godzinach od 6°° do 23°°.

§2

W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w § 1, sprawca naruszenia b^dzie
podlegal karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach okreslonych
w prawie o wykroczeniach.

§3

Nadzor nad wykonaniem zarza/izenia powierza si$ pracownikowi pelni^cemu
obowi^zki kierownika Gminnej Oczyszczalni Sciekow.

§4

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na
stronie internetowej www.bip.ugwaganiec.pl i ogloszeniu w formie obwieszczen
w sposob zwyczajowo przyj^ty na terenie gminy.

§5

Zarz^dzenie obowi^zuje do czasu odwolania.
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Uzasadnienie do Zarz^dzenia Nr 22.2012 Wojta Gminy Waganiec z dnia
28 maja 2012 roku.

W zwi^zku z wystejpuja_cym niedoborem wody do picia i na potrzeby
gospodarcze, spowodowanym obecnymi warunkami atmosferycznymi
i nadmiernym zuzyciem wody do celow innych niz socjalno-bytowe, zachodzi
koniecznosc podj^cia powyzszego Zarz^dzenia.

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
przepisy porza_dkowe zostana^ przeslane do wiadomosci Wojtom sa_siednich gmin
oraz Staroscie Powiatu, nast^pnego dnia po ich ustanowieniu.
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