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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ KOŁA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole wykonywania 
zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie gospodarki komunalnej obejmującego 

odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych na terenie miasta Koła. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art.18 ust.1, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce  komunalnej (tekst jednolity  Dz.U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1.  Powierza się Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole wykonywanie 
zadania Gminy Miejskiej  Koło z zakresu gospodarki komunalnej, obejmującego odprowadzanie wód 
opadowych lub roztopowych. 

2. Zakres obowiązków wynikających z powierzonego zadania obejmuje utrzymanie i eksploatację urządzeń 
kanalizacji deszczowej stanowiących własność Spółki i Gminy Miejskiej Koło, przeznaczonych do odbioru 
i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. 

§ 2.  W ramach wykonywania powierzonego zadania zobowiązuje się Spółkę do: 

1. ciągłego i niezakłóconego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, 

2. zapewnienie sprawności urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym wykonywania napraw i konserwacji 
oraz usuwania awarii, 

3. podejmowania technicznie dostępnych działań w celu usunięcia zagrożenia  wystąpienia awarii urządzeń 
kanalizacji deszczowej, 

4. usuwania skutków awarii. 

§ 3.  Zadanie o którym mowa w §1, ma charakter usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie  
gospodarczym i będzie realizowana w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb Gminy w ramach podstawowej 
działalności Spółki. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁy NR…………………….

RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia ................

w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole wykonywania
zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie gospodarki komunalnej obejmującego odprowadzanie
wód opadowych lub roztopowych na terenie miasta Koła.

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej oraz niezakłóconego
odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, wymaga sprawnego i ekonomicznego zarządzania
kanalizacja deszczową, utrzymania sieci i urządzeń w dobrym stanie technicznym, wykonywania bieżącej
konserwacji, prowadzenia remontów, przeglądów technicznych i czyszczenia urządzeń. Zgodnie z art. 4 ust.
pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej – jeżeli przepisy szczególne nie stanowią
inaczej organy samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki
komunalnej. Gmina Miejska Koło jako jedyny udziałowiec Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Kole powierzyła wykonywanie swego zadania z zakresu gospodarki komunalnej Spółce, która
dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym, zasobami ludzkimi oraz specjalistycznym sprzętem
do realizacji zadania obejmującego odbiór i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.
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