
Uchwała Nr III/13/2019 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” 

z dnia 7 maja 2019 roku 

   

w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Solec-Zdrój sieci wodociągowej  

 

         Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt. 7 ustawy  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. 

poz. 506)  w zw. z art. 38 k.c. oraz § 6 i § 18 pkt. 9 w zw. z § 46 i 47 Statutu Związku  

Międzygminnego „NIDA 2000” (Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 

z 31.01.2007 Nr 19, poz. 316), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „NIDA 2000”  

uchwala  co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na własność Gminie Solec-Zdrój sieć  

wodociągową położoną na terenie Gminy Solec-Zdrój, będącą majątkiem Związku 

Międzygminnego „NIDA 2000”,  składającej się z wodociągu tranzytowego Ø 225 mm 

o długości 4.434 mb o wartości 1.187.187.07 zł 

2. Szczegółowe warunki przekazania określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Związku, 

a Wójtem Gminy Solec-Zdrój 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku 

mgr inż. Sławomir Kowalczyk 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr III/13/2019 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” 

z dnia 7 maja 2019 roku 

 

 

Gmina Solec-Zdrój zwróciła się o przekazanie na jej rzecz majątku powstałego 

w wyniku działalności Związku Międzygminnego „NIDA 2000”,  tj. położonego na jej 

terenie wodociągu tranzytowego. Gmina ta wystąpiła ze Związku. Zgodnie z 

postanowieniami § 40 Statutu Związku, w przypadku wystąpienia członka ze Związku, nie 

podlegają zwrotowi jedynie nieruchomości i inne niepodzielne składniki majątkowe 

wniesione przez członków Związku lub nabyte przez Związek, bez których Związek nie 

mógłby prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków 

Związku. W przedmiotowym przypadku taka sytuacja nie ma miejsca. Sieć wodociągowa 

będąca przedmiotem przekazania, jest ostatnim odcinkiem tranzytu wybudowanego przez 

Związek i może służyć zaopatrzeniu w wodę jedynie mieszkańców Gminy Solec–Zdrój. 

Realizacja zadań w zakresie gospodarki wodociągowej jest zadaniem własnym Gminy. Skoro 

Gmina zrezygnowała z uczestnictwa w Związku, a mienie będące przedmiotem przekazania 

nie jest niezbędne dla Związku, gdyż nie służy zaopatrzeniu w wodę dla jego członków, stąd 

przekazanie infrastruktury jest uzasadnione. Przekazanie sieci jest również możliwe z uwagi 

na upływ okresu trwałości projektu, w ramach którego powstało przekazywane mienie, 

tym samym nastąpi ostateczne rozliczenie Związku z Gminą Solec- Zdrój.   

 

 

 


