
UCHWAŁA Nr  XXIX/N/134/ 09
Rady Gminy Somianka
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVI/51/2001 Rady Gminy 
Somianka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia

 Zakładu Gospodarki Komunalnej

         Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy  z  dnia  8  marca  
1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  
z  późniejszymi  zmianami),  art.  6  ust.  1  ustawy z  dnia  20  grudnia  1996  r.  o 
gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 25 
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Gminy Somianka uchwala, co 
następuje: 

§ 1
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/51/2001 Rady Gminy Somianka z dnia 
29 listopada 2001 r.  w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej – 
wprowadza się następujące zmiany:

§ 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 5. ust. 1. Do zadań Zakładu należy zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy 
Somianka w zakresie:

1) prowadzenie obsługi, konserwacji i remontów, w tym kapitalnych – gminnych 
urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

2) prowadzenie  ewidencji  odbiorców  wody  z  wodociągu  gminnego  oraz 
naliczanie i zbiórka należności za wodę,

3) prowadzenie obsługi, konserwacji i remontów, w tym kapitalnych – gminnych 
urządzeń  zbiorowego  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków,  w  tym 
oczyszczalni przydomowych w obiektach użyteczności publicznej,

4) prowadzenie  ewidencji  podmiotów  korzystających  z  gminnych  urządzeń 
kanalizacyjnych oraz naliczanie i zbiórka należności za ścieki,

5) obsługa i utrzymanie gminnego wysypiska śmieci,
6) zbiórka śmieci z terenu Gminy Somianka, prowadzenie ewidencji podmiotów 

korzystających ze zbiórki i pobieranie opłat z tego tytułu,
7) wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych,
8) wykonywanie  odpłatnie  usług  dla  ludności  i  zakładów  w  zakresie  wywozu 

nieczystości,
9) utrzymanie  czystości  na  terenie  Gminy  Somianka  poprzez  sprzątanie 

chodników, ulic, placów, przystanków PKS, terenów zielonych,
10)utrzymanie terenów zieleni na terenie Gminy Somianka,
11)odśnieżanie i osypywanie piskiem chodników na terenie Gminy Somianka,
12)odśnieżanie placów gminnych,
13)wykonywanie  prac  konserwatorskich  w  budynku  Urzędu  Gminy  i  innych 

obiektach użyteczności publicznej,
14)budowa i konserwacja chodników na terenie Gminy Somianka,



15)budowa  i  modernizacja  sieci  wodociągowej  oraz  kanalizacyjnej  na  terenie 
Gminy Somianka.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
                                              
                                                                               /-/ Tadeusz Jacek Tolak


