UCHWAŁA NR XXXIX/291/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w Gminie Książ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. 2017 r. poz. 827), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się, że gospodarka komunalna w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych
z terenu Gminy Książ Wlkp. będzie realizowana przez podmiot zewnętrzny niezależny od Gminy Książ
Wlkp.
2. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie w formie organizacyjnoprawnej
spółki prawa handlowego na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: FA7B8F3D-674C-4D6F-B542-CE8534E80748. Uchwalony

Strona 1

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIX/291/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wybór określonego sposobu i formy prawnej wykonywania zadań własnych jednostki
samorządu terytorialnego należy do organu stanowiącego tej jednostki. Zgodnie bowiem z art. 4
ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu
prowadzenia i form gospodarki komunalnej. W takim stanie rzeczy, zlecenie realizacji zadań
własnych jednostki samorządu terytorialnego polegających na odprowadzaniu ścieków do
urządzeń oczyszczających ścieki, których właścicielami są inne gminy lub osoby prawne innych
gmin, leży w kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (rady gminy).
Zlecenie realizacji gospodarki komunalnej w zakresie odprowadzania ścieków
komunalnych z terenu Gminy Książ Wlkp. przez podmiot zewnętrzny niezależny od Gminy Książ
Wlkp., umożliwiłoby Gminie wykonywanie zadania własnego w pełnej zgodności z wymogami
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, bez konieczności uruchamiania
olbrzymich środków finansowych na modernizację lub budowę oczyszczalni ścieków.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.
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