
 

 

UCHWAŁA NR X/83/2019 

RADY GMINY WIERZCHLAS 

z dnia 30 lipca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 19 lipca 2019 r.  

w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzchlas 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

506) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie 

ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzchlas.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Wierzchlas.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Barbara Puczkowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2019 r.

Poz. 4702



Załącznik do uchwały Nr X/83/2019 

Rady Gminy Wierzchlas 

z dnia 30 lipca 2019 r. 

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 

WÓJTA GMINY WIERZCHLAS 

z dnia 19 lipca 2019 r.  

w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej 

Na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  Ze względu na przedłużającą się suszę wprowadza się bezwzględny zakaz: 

- podlewania trawników, 

- podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych, 

- napełniania basenów ogrodowych, 

- mycia samochodów i maszyn rolniczych, itp. 

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1  dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organi-

zacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.  

§ 3. W stosunku do tych, którzy nie będą przestrzegać ww. zakazu zostanie wszczęte postępowanie admini-

stracyjne.  

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania. 

§ 5. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierz-

chlas oraz w miejscach publicznie dostępnych na terenie Gminy Wierzchlas. 

 

Wójt Gminy Wierzchlas 

 

Krzysztof Bednarek 
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