Uchwała Nr XXXVIII/215/2010
Rady Miejskiej
w Głuszycy
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 31 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858), Rada Miejska w Głuszycy
u c h w a l a , co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na odpłatne przekazanie Wałbrzyskiemu Związkowi
Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu Aleja Wyzwolenia 39, sieci położonej
przy ul. 11-go Listopada w Głuszycy, wybudowanej przez Gminę Głuszyca:
1) sieć wodociągowa:
a) rurociąg PE 100 De 125 mm - 167,1mb, De 90 mm – 96,8 mb, De 42 mm – 34,8 mb
b) hydrant HN DN 80 – 1 kpl, hydrant HP DN 80 – 1 kpl,
c) zasuwy DN 100 – 1 kpl, DN 80 – 1 kpl, zasuwy na przyłączach DN 40 – 7 kpl.
2) sieć kanalizacji sanitarnej:
a) kanały PVC DN 200 SN8 – 271,1 m
b) studnie PVC DN 1000 z włazem żel – bet DN 600 typu ciężkiego 3 szt.
c) studnie PVC DN 6000 z włazem żel – bet DN 600 typu ciężkiego 7 szt.
2. Szczegółowe warunki odpłatnego przekazania określi umowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie sieci wodociągowo kanalizacyjnej
W roku 2009 Gmina Głuszyca wybudowała sieć wodociągowo – kanalizacyjną na
terenie działek budowlanych przy ul. 11-go Listopada w Głuszycy. Ze względu na to, iż
Gmina należy do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, który w jej imieniu
zarządza sieciami wodociągowo – kanalizacyjnymi, sieć po przekazaniu stanie się dostępna
dla wszystkich odbiorców spełniających wymagania techniczne.

