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UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie powierzenia Katowickim Wodociągom S.A. wykonywania zadań własnych gminy Katowice w 
zakresie eksploatacji trzech basenów miejskich

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 10, art.9 ust.3, art.18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 ) w związku z art.2, art 3 ust 1 pkt 5,  art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia           
20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 2019 r. poz.712 ),

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Powierzyć Katowickim Wodociągom S.A. z siedzibą w Katowicach wykonywanie zadań własnych 
gminy Katowice z zakresu użyteczności publicznej obejmujących:

- całoroczną eksploatację trzech miejskich basenów w Katowicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz.
712) gospodarka komunalna może być prowadzona między innymi przez spółki prawa handlowego (art. 2 ww.
ustawy). O wyborze sposobu prowadzenia form i gospodarki komunalnej postanawiają organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego ( art. 4 ust. 1 ww. ustawy).

Przedmiotowa uchwała ma na celu powierzenie zadań własnych gminy w zakresie eksploatacji trzech
nowopowstałych basenów miejskich Katowickim Wodociągom S.A. Powyższe pozwoli na scentralizowanie
działań i specjalistyczne podejmowanie czynności organizacyjno-technicznych w zakresie
gospodarowania/zarządzania infrastrukturą sportową przeznaczoną do upowszechniania sportu w mieście
Katowice.

Jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań zakresu
gospodarki komunalnej osobom prawnym na zasadach ogólnych albo w trybie przepisów ustawy z dnia 21
października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ( art 3 ust 1 pkt 5 ustawy o gospodarce
komunalnej).

W zakresie podstaw prawnych do powierzenia eksploatacji basenów Katowickim Wodociągom S.A. należy
wskazać również na Statut Spółki, który w zakresie jej działania zawiera niezbędne postanowienia, zwłaszcza
w pkt II, § 6:

- Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)

- Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)

- Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)

W celu uregulowania szczegółowych zasad powierzenia, Katowickie Wodociągi S.A. uzyskają status
koncesjonariusza w ramach umowy koncesji na usługi ( zawartej na podstawie ustawy z dnia 21 października
2016 r. o umowie o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. z 2016 r., poz. 1920 z późn. zm.). Umową
tą określone zostaną m.in. obowiązki Spółki jako eksploatatora basenów miejskich, zasady ich udostępniania
oraz kwestie rozliczeń z tytułu utrzymania obiektów.
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