
Uchwała Nr XIV/122/91 

z dnia 27 maja 1991r. 

W sprawie : wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej 

wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzają ustawę o 

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 

191, Nr 43, poz. 253 ) i art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. prawo budżetowe ( Dz. U. Nr 

4, poz. 18 ) 

Rada Miejska w Szczecinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przekształca się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie w zakład 

budżetowy miasta Szczecina pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, 

zwany w dalszej części uchwały Zakładem. 

§ 2. 

Przedmiotem działalności Zakładu będzie : 

1. zaopatrywanie ludności w wodę do picia i dla potrzeb gospodarczych oraz usuwanie 

nieczystości płynnych i wód opadowych na terenie działania zakładu,  

2. utrzymywanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodociągowych, 

studziennych i kanalizacji wchodzących w skład mienia zakładu,  

3. sprawowanie nadzoru technicznego i sanitarnego nad urządzeniami wodociągowymi i 

kanalizacyjnymi,  

4. obliczanie i pobór opłat za zużytą wodę i za korzystanie z urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych,  

5. remonty i konserwacja studzien publicznych w ramach przekazanych środków na ten 

cel,  

6. remonty i konserwacja sieci do odprowadzania wód deszczowych w ramach 

przekazanych środków na ten cel,  

7. podejmowanie działań określających kierunki rozwoju zakładu dla perspektywicznego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.  

§ 3. 

1. Zakład rozliczać się będzie z budżetem Miasta Szczecina.  

2. Źródłem przychodów Zakładu będą opłaty za jego usługi.  

3. Z przychodów finansowana będzie jego działalność eksploatacyjna, remonty i 

inwestycje. Nadwyżki przychodów nad rozchodami przekazywane będą do budżetu 

Miasta Szczecina.  

§ 4. 

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do uchwalenia statutu Zakładu do 30 czerwca 1991r. 



§ 5. 

Uchyla się Uchwałę Nr X/84/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 stycznia 1991r. w 

sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej 

wykonywanej dotychczas przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Szczecinie. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że § 1 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 

1991r. 

Przewodniczący Rady 

Jan Otto  

 


