


Lubicz Dolny, 21 września 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.23.2022 
 
 

Państwo Radni 
Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Zbigniew Szczepański, Marcin     
Różycki,  Kazimierz Rybacki, Teresa Klawińska, Juliusz Przybylski, Danuta    
Wojciechowska, Justyna Dejewska, Jolanta Nikiel 
 

 
Odpowiadając na Państwa interpelację z dnia 9 września 2022 r. informuję,                                   

co następuje: 

 -  Spółka ZUK nie przejęła majątku od Lubickich Wodociągów, ponieważ doszło do 

przekształcenia Lubickich Wodociągów w spółkę ZUK, a majątek pozostał ten sam 

 - wykaz majątku przejętego z Zarządu Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                        

w Lubiczu przekazuję w załączeniu 

 - nowo powołany prezes ZUK jest na etapie analizy wykorzystania posiadanego sprzętu, w tym 

urządzeń i samochodów. Do czasu weryfikacji przydatności w/w urządzeń, nie będą 

podejmowane decyzje o wyprzedaży.  

 

  

                                                                                                    Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                                        Marek Nicewicz 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresaci 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 
3. FIN 









Lubicz Dolny, 23 września 2022 r. 
 

ORG. 0003.24.2022 
 
                      Państwo Radni 

                 Danuta Wojciechowska, Juliusz Przybylski, Justyna Dejewska, Jolanta Nikiel,         
                 Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Zbigniew Szczepański, Kazimierz     
                 Rybacki, Marcin Różycki, Teresa Klawińska  

 
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 9 września 2022 r. w przedmiocie wprowadzenia 

zmian w zakresie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dostarczaniu wody 
i odprowadzaniu ścieków prowadzących do realizacji w/w zadania bezpośrednio przez Gminę Lubicz 
wskazuję, że stoję na stanowisku, iż zaproponowane rozwiązanie z wielu względów nie wydaje                       
się właściwe.  
Przede wszystkim wobec posiadanych możliwości i zasobów gminnych, należy mieć na względzie,     
że powyższa zmiana generowałaby potrzebę utworzenia w urzędzie gminy nowych miejsc pracy oraz 
zorganizowania warunków lokalowych, którymi urząd w ramach zajmowanych budynków,                             
nie dysponuje. Innymi słowy, Gmina Lubicz pod względem technicznym nie jest przygotowana                         
na przejęcie przedmiotowego zadania do samodzielnej realizacji, a stworzenie niezbędnych warunków 
byłoby zarówno czasochłonne jak i kosztochłonne.  
Co istotne, zaproponowana zmiana rodziłaby konsekwencje również w sferze zewnętrznej. Otóż 
należy mieć na uwadze, że każdego mieszkańca Gminy Lubicz, który korzysta z wody lub 
odprowadzania ścieków w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków łączy 
umowa ze spółką Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o. W związku z powyższym, w razie 
realizacji zaproponowanej zmiany konieczne stałoby się zawarcie umów cesji ze wszystkimi 
mieszkańcami, których łączy umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o. (dalej 
również jako: ZUK). Bezsprzecznie byłoby to przedsięwzięcie mocno wymagające.  
Zaproponowana przez Państwa zmiana wiąże się z jeszcze dalej idącymi konsekwencjami w zakresie 
finansów. Należy mieć, bowiem na uwadze stosunki rzeczowe w zakresie sieci obsługującej 
mieszkańców Gminy Lubicz. Otóż, choć generalnie ZUK realizuje usługi w oparciu o sieć wodno-
kanalizacyjną będącą własnością Gminy Lubicz, to należy mieć na uwadze, że ZUK zrealizował 
własne inwestycje w infrastrukturę, z której obecnie korzysta. Powyższe skutkuje tym, że w razie 
przejęcia realizacji omawianego zadania przez gminę trzeba liczyć się z wystąpieniem przez ZUK 
o zwrot poniesionych na sieć wodno-kanalizacyjną gminy nakładów. Innymi słowy, z racji tego,                       
że infrastruktura zrealizowana przez ZUK została połączona z siecią gminną to w przypadku, gdy ZUK 
zostanie pozbawiony realizacji przedmiotowego zadania własnego gminy, konieczne może                                
stać się zaspokojenie roszczeń ZUK o zwrot nakładów.  
Kolejnym problematycznym aspektem, natury formalno-prawnej, z którym należy się liczyć 
w związku ze zmianą podmiotu realizującego usługi wodociągowo-kanalizacyjne jest kwestia 
obowiązywania, określenia oraz potrzeby uzgodnienia taryf z Wodami Polskimi.  
Powyżej zasygnalizowano zasadnicze aspekty, wiążące się ze zmianą podmiotu realizującego zadanie 
własne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej leżące po stronie gminy. Należy się jednak liczyć 
również z innymi konsekwencjami czy realizacją czynności formalno-prawnych. W związku 
z powyższym, biorąc pod uwagę konieczność poniesienia dodatkowych kosztów oraz czasochłonność 
całej operacji polegającej na zmianie podmiotu realizującego przedmiotowe zadanie, zaproponowane 
rozwiązanie z punktu widzenia gospodarności należy uznać za niekorzystne.  
                                                                                                                          Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                                                               Marek Nicewicz 

Otrzymują: 

1. Adresaci 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 


