
 1 

UCHWAŁA Nr XX/327/08  
RADY MIASTA Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia 05.03.2008 r. 
 

w sprawie udziału mieszka ńców Gminy Piotrków Trybunalski w budowie 
infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwes tycji w zakresie 
wodoci ągów i kanalizacji sanitarnej. 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz.220 art.1, Nr 62 poz. 558 art. 29, Nr 113 poz. 984 art. 
43, Nr 153 poz. 1271 art. 17, z 2003 r. Nr 214 poz.1806 art. 1, Nr 80 poz. 717 art. 72, 
Nr 162 poz.1568 art. 126, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 art. 3, Nr 116 poz.1203 art.4, 
Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 art. 1, z 2006 r. Nr 17 poz.128 art. 1, Nr 
175 poz. 1457 art. 1, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218 art.2) oraz art. 144 i 148 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: z 
2005  Nr 281 poz. 2782 art. 3,  Nr 130 poz. 1087 art. 5, Nr 169 poz. 1420 art. 35, Nr 
175 poz. 1459 art. 7, z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708 art. 173, Nr 220 poz. 
1601 art. 3 i poz. 1600 art. 21, z 2007 r. Nr 69 poz. 468 oraz Nr 173 poz. 1218 art.1 ),  
w związku z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia 
ścieków dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr 
L/923/2002 z dnia 11.09.2002 r., Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

W przypadku gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości 
wyprzedzają plany inwestycyjne Gminy budowa infrastruktury technicznej z 
ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Piotrków Trybunalski będzie realizowana przy współudziale 
mieszkańców gminy.  

§ 2 
Udział mieszkańców w budowę urządzeń infrastruktury technicznej z 

ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, polegać będzie na 
wnoszeniu sum pienięŜnych na konto gminy, z przeznaczeniem na realizację 
inwestycji związanych z budową w/w urządzeń.  

§ 3 
1. Zainteresowani mieszkańcy realizują swój udział w budowie urządzeń 

infrastruktury technicznej, z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i 
kanalizacji sanitarnej w oparciu o umowę cywilno-prawną zawartą z Gminą Miasto 
Piotrków Trybunalski. 

2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do opracowania wzoru w/w umowy. 
§ 4 

Ustala się, Ŝe minimalny udział mieszkańców gminy w realizacji infrastruktury 
technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji 
wynosić będzie: 

- min  2 000 zł w przypadku jednego rodzaju sieci ale nie więcej niŜ 50 % 
ogólnych kosztów inwestycji, 

- min  3 000 zł w przypadku realizacji dwóch rodzajów sieci jednocześnie, lecz 
nie więcej niŜ 50 % kosztów inwestycji, 
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§ 5 
Wartość świadczeń wniesionych w gotówce przez właściciela lub uŜytkowników 

wieczystych,  zaliczana będzie na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej 
z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji. 

§ 6 
Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej nr XLI/707/2001 z 05.12.2001 r. w sprawie 

przyjęcia „Regulaminu prowadzenia przez Urząd Miasta inwestycji finansowanych 
wspólnie przez Gminę Piotrków Trybunalski oraz mieszkańców miasta” i uchwałę nr 
XLIX/887/2002 z dnia 26.06.2002 r. o zmianie uchwały Nr XLI/707/2001 Rady 
Miejskiej z dnia 5 grudnia 2001r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu prowadzenia 
przez Urząd Miasta inwestycji finansowanych wspólnie przez Gminę Piotrków 
Trybunalski oraz mieszkańców”. 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 
§ 8 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 
 
 
 
 


