Uchwała Nr X/61/07
Rady Gminy Białogard
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy Białogard uchwala,
co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przyjęcie od Spółdzielni Mieszkaniowej
„PRZYSZŁOŚĆ” w Stanominie i od Spółdzielni Mieszkaniowej „TĘCZA” w Czarnowęsach
nieruchomości gruntowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz
budynków, budowli i sieci wodno-kanalizacyjnych wymienionych w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały oraz wyposażenia wymienionego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy
należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu, dotyczących określania m.in zasad nabycia nieruchomości gruntowych.
Dążąc do kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Białogard, w 2005 roku Gmina Białogard przystąpiła do realizowanego
przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przedsięwzięcia pod nazwą „ Zintegrowana
Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.
Jednym z podstawowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest wniesienie
w formie wkładu rzeczowego (aportu) - składników istniejącego na terenie Gminy Białogard
mienia wodnokanalizacyjnego służącego zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu
odprowadzaniu ścieków do utworzonej spółki operatorskiej – Regionalnych Wodociągów
i Kanalizacji Spółki z o.o. w Białogardzie. Infrastruktura wodno - kanalizacyjna stanowiąca
własność Gminy Białogard została w 2006 roku wniesiona aportem do wyżej wymienionej
Spółki. Właścicielami infrastruktury wodnokanalizacyjnej służącej zaspokojeniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców wsi: Czarnowęsy, Laski, Nasutowo, Podwilcze, Rarwino, Rychowo,
Stanomino, Sińce w są obecnie Spółdzielnie Mieszkaniowe: „Tęcza” w Czarnowęsach
i „Przyszłość „ w Stanominie. Celem spełnienia wyżej wymienionego, podstawowego
warunku realizacji przedsięwzięcia konieczne jest wniesienie mienia Spółdzielni: „Tęcza”
i „Przyszłość” aportem do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.
w Białogardzie. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Gminę wyżej
wymienionych składników mienia Spółdzielni „Tęcza” i „Przyszłość” umożliwi podjęcie
dalszych działań mających na celu realizację wymienionego na wstępie niniejszego
uzasadnienia podstawowego warunku realizacji przedsięwzięcia.
Mając na uwadze powyższe proszę o podjęcie uchwały zgodnie z załączonym
projektem.

