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UCHWAŁA NR XLVI/251/2010
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. 

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) Rada Miejska 
w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. zdanie drugie części wstępnej Statutu otrzymuje brzmienie:„Działając na podstawie ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminny (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz.1591 z późn. zm.) postanawia się, co 
następuje:” 

2. w § 2 uchyla się pkt 5, a numeracja pozostałych punktów ulega kolejno odpowiedniej zmianie . 

3. przepis § 5 otrzymuje brzmienie: „Nadzór nad Związkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów, Wojewoda 
Dolnośląski oraz Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach.” 

4. dodaje się § 30a w brzmieniu: 

1) Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji przyjmując do realizacji zadania własne Gmin tworzących 
Związek odnośnie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach wodociągów i zaopatrzenia 
w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych zobowiązany jest do utrzymania i rozwoju 
wszelkich urządzeń i sieci z tym związanych poprzez prowadzenie modernizacji i inwestycji. 

2) Źródłami finansowania, utrzymania, modernizacji i inwestycji dotyczących zadań określonych w ust 1 są 
środki własne Związku, dotacje i darowizny, pożyczki i kredyty, zagraniczne środki pomocowe, oraz 
współfinansowanie na podstawie porozumień z jednostkami samorządowymi. 

3) W drodze współdziałania ze Związkiem, Gminy na każdym etapie zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mogą udzielać Wałbrzyskiemu 
Związkowi Wodociągów i Kanalizacji pomocy w tym finansowej. 

4) Związek może w drodze współdziałania udzielać pomocy organizacyjnej i finansowej Gminom podejmującym 
realizację inwestycji i modernizację sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych. 

5) Udział finansowy Związku w inwestycjach realizowanych w ramach współdziałania nie może przekraczać 30% 
udziału własnego współinwestora. 

5. dodaje się § 30b w brzmieniu: 

1) Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji na podstawie między innymi kierunków rozwoju Gmin – 
członkowskich Związku określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Wieloletnich Planów Inwestycyjnych 
poszczególnych Gmin uchwałą Zgromadzenia przyjmuje „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”. 

2) „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” jest podstawą 
do zawarcia porozumień o współfinansowaniu zadań z jednostkami samorządowymi. 

6. dodaje się § 30c w brzmieniu: 

1) Wytworzony w wyniku współdziałania Związku i Gmin majątek oraz poniesione na modernizację nakłady 
finansowe po zrealizowaniu zadania stają się własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, 
o ile Beneficjentem środków pomocowych z Unii Europejskiej lub innych źródeł będzie Związek. 



Id: EMRBL-AYHTB-ASSIF-TJBMQ-VRALN. Podpisany Strona 2

2) Określony u ust. 1 majątek bez zgody właściwej Gminy przez okres 5 lat od uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie nie może być przedmiotem aportu lub zbycia oraz nie może ulec zmianie przeznaczenie i sposób 
jego użytkowania. 

3) Gdy Beneficjentem środków pomocowych z Unii Europejskiej lub innych źródeł będzie Gmina, wówczas 
wytworzony lub zmodernizowany majątek będący jej własnością zostanie przekazany do Związku w bezpłatne 
użytkowanie na podstawie wzajemnej umowy. 

7. przepis § 39 otrzymuje brzmienie: 

1) Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia. 

2) Zmiany w Statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Jan Chmura


