
 

 

Uchwała nr XI/075/07 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia  26 lipca 2007 roku 

 

w sprawie : zmiany uchwały nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 maja 2005 

roku w sprawie akceptacji zawarcia porozumienia odnośnie sprzedaży przez Gminę sieci gazowej 

znajdującej się w miejscowości Drezdenko w ul. Długiej, Polnej, Okrężnej, Piaskowej, Norwida, 

Orzeszkowej. 

 

Na podstawie art.18.ust.2 pkt9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U z 2001r Nr 142 poz1591 z późniejszymi zm.) Rada Gminy uchwala co następuje : 

 

§1 

 

Zmienia się treść §3 i §4 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 31 maja 2005 roku, który otrzymuje brzmienie: 

§3 

1. Koszt realizacji zadania po wykonaniu dokumentacji technicznej dla gazociągów i przyłączy 

określonych w §2 wynikający z kosztorysu inwestorskiego będzie wynosił 2.351.200zł. 

2. Zakład Gazowniczy zlecił opracowanie wtórnika geodezyjnego i na jego podstawie wykonał 

projekt techniczny. 

3. Zakład Gazowniczy Szczecin w oparciu o przetarg nieograniczony wyłoni wykonawcę 

przedmiotowej inwestycji. 

4.Zakład Gazowniczy Szczecin deklaruje się przyłączyć wszystkich odbiorców, którzy zawrą 

umowę przyłączeniową do 31.08.2007r  za obniżoną do 50% stawkę opłaty przyłączeniowej dla 

przyłączy gazowych o długości do 15 mb. Za każdy dodatkowy metr powyżej 15mb przyłącza 

będą pobierane opłaty wynikające z taryfy. Wszyscy pozostali odbiorcy, którzy zawrą umowę w 

terminie późniejszym zostaną podłączeni na warunkach wynikających z taryfy. 

5. Rozpoczęcie inwestycji będzie  możliwe w przypadku podpisania umów przyłączeniowych 

przez co najmniej 25% właścicieli posesji, do których zostały zaprojektowane przyłącza gazowe. 

6. Zakończenie realizacji inwestycji przewidywane jest przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 

2008 w przypadku rozpoczęcia prac w roku bieżącym. 

§4 

Przeniesienie prawa własności do sieci gazowej, o której jest mowa w §1 pkt2 nastąpi po 

podjęciu uchwały przez Radę Miasta i Gminy Drezdenko  i rozpoczęciu gazyfikacji w 

miejscowościach Niegosław, Tuczępy i Lipno 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§3 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

Dnia 4 lipca 2005 r Gmina Drezdenko zawarła porozumienie z Wielkopolską Spółką Gazownictwa 

Sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy Szczecin w którym strony postanowiły: 1 Zakład 

Gazowniczy zobowiązuje się wykonać zadanie inwestycyjne pn.,,Budowa sieci gazowej wraz z 

przyłączami w miejscowościach Lipno-Tuczępy-Niegosław’’ 2 Gmina Drezdenko zobowiązuje się 

w zamian za zwrot nakładów, za wynagrodzeniem w wysokości 10.000zł+VAT przenieść na 

Zakład Gazowniczy własność sieci gazowej wybudowanej przez Gminę w miejscowości 

Drezdenko ul. Długiej, Polnej, Okrężnej, Piaskowej, Norwida, Orzeszkowej. Zawarte porozumienie  

w paragrafie 3 mówi o kosztach realizacji inwestycji 750.000zł i dla takiej wartości deklarowano, 

że przy wykupie sieci (w wys. 10.000zł +VAT) nie będą pobierane opłaty przyłączeniowe przez 

Spółkę Gazownictwa oraz zostanie wykonany wtórnik do celów projektowych. Termin 

zakończenia realizacji inwestycji 2006-2007r.  

Zakład Gazowniczy Szczecin proponuje zmiany do porozumienia , które przedstawiam poniżej :  

§3 

1. Koszt realizacji zadania po wykonaniu dokumentacji technicznej dla gazociągów i przyłączy 

określonych w §2 wynikający z kosztorysu inwestorskiego będzie wynosił 2.351.200zł. 

2. Zakład Gazowniczy zlecił opracowanie wtórnika geodezyjnego i na jego podstawie wykonał 

projekt techniczny. 

3. Zakład Gazowniczy Szczecin w oparciu o przetarg nieograniczony wyłoni wykonawcę 

przedmiotowej inwestycji. 

4.Zakład Gazowniczy Szczecin deklaruje się przyłączyć wszystkich odbiorców, którzy zawrą 

umowę przyłączeniową do 31.08.2007r  za obniżoną do 50% stawkę opłaty przyłączeniowej dla 

przyłączy gazowych o długości do 15 mb. Za każdy dodatkowy metr powyżej 15mb przyłącza 

będą pobierane opłaty wynikające z taryfy. Wszyscy pozostali odbiorcy, którzy zawrą umowę w 

terminie późniejszym zostaną podłączeni na warunkach wynikających z taryfy. 

5. Rozpoczęcie inwestycji będzie  możliwe w przypadku podpisania umów przyłączeniowych 

przez co najmniej 25% właścicieli posesji, do których zostały zaprojektowane przyłącza gazowe. 

6. Zakończenie realizacji inwestycji przewidywane jest przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 

2008 w przypadku rozpoczęcia prac w roku bieżącym. 

§4 

Przeniesienie prawa własności do sieci gazowej, o której jest mowa w §1 pkt2 nastąpi po 

podjęciu uchwały przez Radę Miasta i Gminy Drezdenko  i rozpoczęciu gazyfikacji w 

miejscowościach Niegosław, Tuczępy i Lipno 


