UCHWAŁA NR XL/540/2017
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie przedłużenia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz
Górny na okres dalszych 5 lat.
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 2017r. poz.1875, ze zmianami) i art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia I997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.2147, ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe przedłużenie umowy użytkowania nieruchomości położonej
w miejscowości Lubicz Górny oznaczonej numerem działki 57/1 o powierzchni 1,3961 ha oraz działki 57/2
o powierzchni 0,0268 ha zapisanych w księdze wieczystej nr TOIT/00030635/9 jako własność Gminy Lubicz
służącej do celów publicznych
- zaopatrzenia ludności w wodę i oczyszczania oraz odprowadzania ścieków na okres dalszych 5 lat.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 65 ust. 1 Statutu
Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie
Lubickie Wodociągi sp. z o.o. są przedsiębiorstwem wodociągowym w myśl ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków działającym na podstawie
zezwolenia Wójta
Gminy Lubicz nr INW/7051/3/2003 oraz umowy użytkowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zawartej
pomiędzy spółką a Gminą Lubicz. Całość (100%) udziałów w spółce posiada Gmina Lubicz.
Głównymi obowiązkami wynikającymi z w/w umowy jest realizacja zadań własnych gminy poprzez
dystrybucję wody i gospodarkę ściekową na terenie gminy Lubicz. Ponadto Lubickie Wodociągi sp. z o.o.
zajmują się utrzymaniem, modernizacją i rozbudową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie
gminy Lubicz.
Z dniem 31 grudnia 2017 roku upływa termin umowy użytkowania sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej
wraz z oczyszczalnią ścieków, których właścicielem jest gmina Lubicz, w związku z czym należy przedłużyć
umowę użytkowania na kolejne 5 lat.
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