
UCHWAŁA NR XXXI/202/21 
RADY GMINY OJRZEŃ 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Ojrzeń 
nr 25/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, 

terenów zielonych oraz nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców 
z terenu obsługiwanego przez wodociąg wiejski Kraszewo 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Zarządzenie Wójta Gminy Ojrzeń nr 25/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie 
ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych oraz nawadniania upraw rolnych 
z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu obsługiwanego przez wodociąg wiejski Kraszewo, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Lejman 
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Zarządzenie Nr 25/ 2021 

Wójta Gminy Ojrzeń 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych oraz 
nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu obsługiwanego 

przez wodociąg wiejski Kraszewo 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), z uwagi na duży pobór wody z 
sieci wodociągowej na terenie miejscowości obsługiwanych przez wodociąg wiejski Kraszewo, 
związany z brakiem opadów atmosferycznych oraz suszą hydrologiczną, mając na względzie 
konieczność utrzymania ciągłości dostaw wody do odbiorców zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

W godzinach od 6:00 do 22:00, dla obszarów miejscowości: Kraszewo, Skarżynek i Łebki Wielkie, 
wprowadza się zakaz poboru wody z wodociągu gminnego Kraszewo do: 

1) podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych, 

2) podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych, 

3) podlewania upraw pod foliami i szklarni ogrodowych, 

4) napełniania basenów przydomowych i innych zbiorników 

5) mycia samochodów i pojazdów mechanicznych 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2021 roku. 

§ 3. 

Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy Ojrzeń. 

§ 4. 

Zarządzenie zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicy 
ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Ojrzeń oraz rozpowszechnione na terenie Gminy 
Ojrzeń w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXI/202/21

Rady Gminy Ojrzeń 

z dnia 28 czerwca 2021 r.
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