UCHWAŁA NR XXIV/294/2021
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań własnych Gminy Krapkowice z zakresu gospodarki
komunalnej spółce Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 10, 12, 15, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powierza się spółce Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach wykonywanie zadań
własnych Gminy Krapkowice z zakresu gospodarki komunalnej, obejmujących:
1) pielęgnację terenów zielonych oraz usuwanie drzew i krzewów będących własnością gminy,
2) utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych, placach i ulicach stanowiących własność gminy,
3) utrzymanie czystości i porządku parkingów, zatok parkingowych i przystankowych na terenie gminy,
4) zimowe utrzymanie dróg i chodników,
5) letnie utrzymanie poboczy dróg (koszenie),
6) utrzymanie terenów zielonych (koszenie),
7) zbierania i przekazywania do zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów
stanowiących własność i zarządzanych przez gminę,
8) obsługa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
9) utrzymanie należytego stanu sanitarnego pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych,
10) utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych,
11) realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych.
§ 2. Powierzenie zadań, o których mowa w § 1, następuje bezterminowo.
§ 3. Sposób wykonywania zadań, o którym mowa w § 1 określi polecenie zawarte pomiędzy Gminą
Krapkowice a spółką Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
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