
Uchwa³a nr xl/738/97 
Rady Miasta Gdyni  

z dnia 30 grudnia 1997 roku 
 
 

w sprawie wyst¹pienia Gminy Miasta Gdynia ze Zwi¹zku Komunalnego 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w zakresie zadañ 
dotycz¹cym wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania œcieków oraz zaopatrzenia w ciep³o 

 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 67 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261; 
Dz. U. Nr 89/96, poz. 401; Dz. U. Nr 106/96, poz. 496; Dz. U. Nr 132/96, poz. 622; Dz. U. Nr 9/97, poz. 
43; Dz. U. 106/97, poz. 679; Dz. U. 107/97, poz. 686; Dz. U. 113/97, poz. 734; Dz. U. 123/97, poz. 775), 
oraz w związku z § 19 ust. 1 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, przyjętego 
Uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr XXV/169/91 z dnia 8 maja 1991 roku (Monitor Rady Miasta Gdyni nr 
8/1991, poz. 66 z późn. zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje: 

 

§ 1 
 

Rada Miasta Gdyni wyraŜa wolę wystapienia ze Związku Komunalnego „Dolina Redy i 
Chylonki” w zakresie zadań przewidzianych statutem związku w par. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 
3 t.j. w zakresie zadań dotyczącym: 
-  wodociągów i zaopatrzenia w wodę,  
- kanalizacji,  
- usuwania i oczyszczania ścieków, 
- zaopatrzenia w ciepło. 

 

§ 2 
 

Ustala się sześciomiesięczny okres wypowiedzenia kończący się z dniem 30 czerwca 
1998 r.  

 

§ 3 
 

UpowaŜnia się i zobowiązuje Zarząd Miasta Gdyni do wykonania wszystkich 
przewidzianych prawem czynności dla wykonania niniejszej uchwały.  

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni  
Wojciech Szczurek   



 

Uzasadnienie: 
 
 
 Związek Komunalny od sześciu lat podejmuje działania w zakresie 
restrukturyzacji zarządzania sferą gospodarki wodnościekowej. Ich rezultatem są wyniki 
prac powołanej przez związek Komisji ds. Restrukturyzacji Spółki “PEWiK” oraz 
przekształcenie spółki związku komunalnego w spółkę gmin związku i innych 
podmiotów. Dalszym etapem przekształceń, w myśl ustaleń komisji, winno być 
przekazanie udziałów związku gminom członkowskim.   
 W związku z niezadowalającym tempem realizacji przekształceń wystąpienie 
gminy Gdynia winno doprowadzić do podziału udziałów związku komunalnego  
pomiędzy gminy członkowskie.  


