
UCHWAŁA NR XXXV/365/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej 
w zakresie zadań własnych gminy 

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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 679) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXXVIII/241/17 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 
wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy poprzez: 

- dodanie pkt 6 do § 1, o następującym brzmieniu: 

„utrzymanie i eksploatację urządzeń kanalizacji deszczowej stanowiących własność Gminy Poręba, 
przeznaczonych do odbioru i odprowadzania wód opadowych i roztopowych”.. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie 

 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej oraz niezakłóconego 
odprowadzania wód opadowych lub roztopowych wymaga sprawnego i ekonomicznego zarządzania 
kanalizacją deszczową, utrzymania sieci i urządzeń w dobrym stanie technicznym, wykonywania bieżącej 
konserwacji, prowadzenia remontów, przeglądów technicznych i czyszczenia urządzeń. Zgodnie 
z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej – jeżeli przepisy szczególne 
nie stanowią inaczej organy samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form 
gospodarki komunalnej. Gmina Poręba jako jedyny udziałowiec Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie 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. 

 Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne. 
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