UCHWAŁA NR XXVIII/241/08
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego o nazwie Związek Międzygminny
„Bóbr” i przyjęcia jego Statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 64 ust. 2 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62
poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr
162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;
Nr 175, poz. 1457; zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr
138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§1
Miasto Bolesławiec postanawia utworzyć Związek Międzygminny o nazwie: Związek
Międzygminny „Bóbr” wspólnie z Gminą Bolesławiec.
§2
Celem Związku, o którym mowa w § 1 będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w
zakresie dotyczącym:
1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków,
3) ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz gospodarki zasobami
wodnymi,
4) ochrony
środowiska
w
zakresie
dotyczącym
wód
podziemnych
i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, gruntów i lasów,
5) informacji i edukacji społeczności lokalnej co do dziedzin należących do zakresu
działania Związku.
§3
Przyjmuje się Statut Związku Międzygminnego „Bóbr”, w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§5
Traci moc Uchwała Nr XXI/180/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego o nazwie Związek Międzygminny „Bóbr”
i przyjęcia jego Statutu.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia ogłoszenia Statutu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
BP/BP

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
/ - / Janina Urszula Piestrak Babijczuk

UZASADNIENIE
Z dniem 1 stycznia 2008 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Bolesławcu uzyskało status Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa (komercjalizacja
przedsiębiorstwa), co było konsekwencją wniosku Prezydenta Miasta Bolesławiec,
przekazanego do Ministra Skarbu Państwa w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bolesławiec
nr LI/484/06 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie wniosku o dokonanie komercjalizacji w celu
komunalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu, tym samym został
zrobiony pierwszy krok na drodze do przejęcia tego przedsiębiorstwa przez Miasto
Bolesławiec i Gminę Bolesławiec. Prezydent Miasta i Wójt Gminy uzgodnili, że najlepszym
rozwiązaniem, pozwalającym na szybkie objęcie udziałów spółce PWiK Sp. z o.o., będzie
wystąpienie jako związek międzygminny. Sprawy dostarczania wody i odprowadzania
ścieków od lat są wspólnym problemem Miasta Bolesławiec oraz Gminy Bolesławiec, czego
najwyraźniejszym dowodem jest wspólna inwestycja „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”projekt dofinansowany z funduszu spójności, dawniej ISPA. W związku z tym, oba organy
wykonawcze gmin postanowiły zarekomendować radom gmin utworzenie Związku
Międzygminnego „Bóbr”. Celem Związku będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych
w zakresie dotyczącym: wodociągów i zaopatrzenia w wodę; kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków; ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz gospodarki
zasobami wodnymi; ochrony środowiska w zakresie dotyczącym wód podziemnych
i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, gruntów i lasów; informacji i edukacji
społeczności lokalnej co do dziedzin należących do zakresu działania Związku.
Po podjęciu przez rady jednobrzmiących uchwał i przyjęciu statutu Związku,
wojewoda przekaże uchwałę Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, który z mocy
ustawy prowadzi rejestr związków międzygminnych. W sensie prawnym związek powstanie
(uzyska osobowość prawną) po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu w dzienniku
urzędowym. Wniosek o nieodpłatne przekazanie udziałów Skarbu Państwa w spółce PWiK
Sp. z o.o. w Bolesławcu złoży w imieniu obu Gmin Związek Międzygminny „Bóbr”.
Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku
Międzygminnego o nazwie Związek Międzygminny „Bóbr” i przyjęcia jego Statutu jest
zasadne i stanowi konsekwencję podjęcia uchwały Rady Miasta Bolesławiec nr LI/484/06
z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie wniosku o dokonanie komercjalizacji w celu komunalizacji
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu.
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