UCHWAŁA NR XL/330/21
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzajemnego powierzenia przez Miasto Łódź i Gminę Andrespol wykonywania zadania
publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków
z nieruchomości położonych na terenach przy granicy gmin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada
Gminy w Andrespolu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Łódź świadczenia usług zapewniających właścicielom
nieruchomości położonych w ulicach Parandowskiego i Piaskowej w miejscowości Bedoń Przykościelny
w gminie Andrespol:
1) dostawy wody o jakości określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);
2) odbiór ścieków.
§ 2. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Andrespol świadczenia usług zapewniających właścicielom
nieruchomości położonych w Mieście Łódź w ulicach: Rzeźna, Ziarnista, Kolumny, Bakaliowa, Czajewskiego
od Feliksińskiej w kierunku południowym i w części przyległej do ul. Rzeźnej oraz MOP Wiśniowa Góra (bez
p.poż):
1) dostawy wody o jakości określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);
2) odbiór ścieków.
§ 3. Warunki i zakres świadczonych usług, o których mowa w §1 i w §2, a w szczególności zasady
rozliczenia finansowego za te usługi określi porozumienie, która zostanie zawarte pomiędzy Gminą Andrespol
a Gminą Łódź.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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