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Сеще авыл щирлеге башкарма комитетыныц 2014 елныц 13 октябрендаге 33
номерлы <<2025 нче елга кадар Татарстан Республикасы Арча мушиципаль
раЙоны <<Сеже авыл,цирлеге> муниципаль берамлеген су белан таэмин итy
haM су чыгару схемасын раслау турында>) карарына yзгарешлар KepTy
хакында

Арча районы прокуратурасы протесты нигезендо, Россия Федерациясенец
<Су белан тээмин иту haM су чыгару турыЕдa> 2011 елныц 7 декабрендаге 416-ФЗ
номерлы Федераль Законына, Россия .Федерациясе Хокумэтенец кСу белэн
тээмин иту hэм су чыгару схем€шары турында) 2013 елныц 5 сентябрендэге 782
номерлы карарына туры китерy максатыннан, Cexte авыл lщирлеге башкарма
комитеты карар бирде:
Сеще авыл х{ирлеге башкарма комитетыныц 2014 елныц 1З октябрендэге 33
номерлы <<2025 нче елга кадар Татарстан Ресгryбликасы Арча муниципаль раЙоны
<<Сех(е авыл п(ирлеге) муниципаль берэмлеген су белэн тээмин итy hэм су
чыгару схемасын раслау турында) карарына тубэндэге yзгэрешлэр кертергэ:

1) 1. Кереш. Су белэн таэмин итy схемасыныц максатлары hэм бурычлары
дигэн 1 булекнец28 абзацын тубандаге редакциядэ бэян итэргэ:

"Су чыгаруныц технологик зонасы - су объектына су чыгару (су объектына су
агызу) ечен билгелэнгэн бер инженерлык корылмасы аша агызыла торган
ташландык суларны агызу (канализация) yзэкJIэштерелгэн системасыныц бер
олеше, яки су объектына су чыгару очен технологик яктан бэЙлэнешле берничэ
инженерлык корылмасы; ) ;

2) Су белан тээмин итyнец yзакJIэштерелгэн системасын yстерyнец максатчан
кyрсэткечпэре диган 9 булекнец 1-5 абзацларын тубандэге редакциядэ бэян
итэргэ:

<Кайнар су белэн таэмин итyне, с€Lлкын су белэн тээмин итyне гамэлгэ ашыручы
оешмалар эшчэнлегенец максатчан кyрсэткечлеренэ тубэндэгелэр керэ:

\



- ресурСлардаН нэтих{але файдалану кYрсэткечлэре, шул исэптэн су юг€lJIту
дэрэщэсе (кайнар су составында хtылылык энергиясен юг€tлту дэрэх{асе);_ торак-коммун€lлъ ху)цztлык олкэсендэ деYлэт сэясэтен ,-nry hэм норматив-хокукый щайга сапу фу"*ц*лэрен гамэлга ашыручы башкарма хакимиятнец
федералъ органы тарафыннан билгелангэн башка кyрсэткечлар. );

з) Су белэн тээмин итyнец yзэклэштерелгэн системасын yстерyнец максатчанкyрсэткечлэре дигэн 9 булекнец б абзацын yз кочен юг€Lлткан дип танырга;4) Су Чыгаруныц yзэклэштерелгэн системасын yстерyнец максатчан
кyрсаткечларе диган 1б булекнец исемен тубандэге редакциядэ о."" итарго:кlб, Су чыгаруныц yзаклаштерелгэн системасын yстерунец пландагы
кyрсэткечлэре.

2, олеге карарны Татарстан Ресгrубликасы хокукый мэьлyмат рэсмипорталында бастырып чыГарырга (http:/lpravo.tatarstan.rФ hэм Дрчu ,у*r"цiпаль
районы расми сайтында урнаштыру юлы белэн халыкка иьлан итэргэ
(http ://arsk.tatarstan.ru).

3. олеге карарныц yтэлешен контрольдэ тотуны yз остемэ алам.
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