
 

 

UCHWAŁA NR III/17/2018 

RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

w sprawie powierzenia Lubańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Lubań Sp. z o.o. 

w Lubaniu zadań własnych Gminy Miejskiej Lubań 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz.U. z 2017 poz. 827 ze zm.), Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady i zakres powierzenia Lubańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów 

i Kanalizacji Lubań Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu zadań własnych Gminy Miejskiej Lubań. 

§ 2. 1. Powierza się Lubańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Lubań Sp. z o.o. 

wykonywanie zadań własnych Gminy Miejskiej Lubań w zakresie gospodarki komunalnej obejmującej 

w szczególności: 

1) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych celem uzbrojenia nowych terenów  

pod inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego lub działalności gospodarczej; 

2) budowę, przebudowę lub remont kanalizacji deszczowej; 

3) udrażnianie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane będą przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Lubań Sp. z o.o. w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Lubania. 

§ 3. 1. Sposób wykonywania powierzonych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1, każdorazowo będzie 

określany w umowach wykonawczych, które będą zawierane pomiędzy Gminą Miejską Lubań, a Lubańskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Lubań Sp. z o.o. 

2. Do bezpośredniej realizacji zadań, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1), Lubańskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Lubań Sp. z o.o. przystąpi po wykonaniu we własnym zakresie dokumentacji 

projektowej, spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków formalnych umożliwiających rozpoczęcie robót 

budowlanych oraz zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1. 

3. Do bezpośredniej realizacji zadań, określonych w § 2 ust. 1, pkt 2) i 3), Lubańskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Lubań Sp. z o.o. przystąpi po przygotowaniu niezbędnych opracowań lub uzgodnień 

wykonanych przez Gminę Miejską Lubań oraz zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

K. Glazer 
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