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UCHWAŁA NR ….......... 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia …..…................... 
 

 

 

uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie powierzenia 
Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp z o.o.  
z siedzibą w Świdnicy zadania własnego gminy polegającego na przebudowie  
i administrowaniu zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą. 
 

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym   ( Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) oraz art. 4  ust. 1 pkt 1  
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r.,poz. 712 z 
późn. zm.),  uchwala się,  co następuje: 
 
 

§ 1. Traci moc uchwała nr XXV/282/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 
 25 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów  
i Kanalizacji w Świdnicy Sp z o.o. Z siedzibą w Świdnicy zadania własnego gminy 
polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych wraz  
z infrastrukturą. 
  
 

§   2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. 

 

§   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Radca Prawny                                                                        Prezydent Miasta 

Mariusz Starke                                                                     Beata Moskal- Słaniewska 

 

 

 

 

Zastępca Prezydenta 

Jerzy Żądło 



 

 Uzasadnienie 

do Uchwały nr …................. 
Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia …............. 
 

uchylającej uchwałę nr XXV/282/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia  
25 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Świdnickiemu Przedsiębiorstwu 
Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp z o.o. z siedzibą w Świdnicy zadania 
własnego gminy polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem 
basenów odkrytych wraz z infrastrukturą. 

 
W dniu 25 listopada 2016 roku Rada Miejska w Świdnicy mocą uchwały nr XXV/282/16 

powierzyła Spółce komunalnej pod firmą Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Świdnicy Sp z o.o. (Spółka) realizację zadania własnego gminy polegającego na przebudowie  
i administrowaniu zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą. Powierzenie nastąpiło na 
podstawie decyzji Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia 
usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. 
     Zgodnie z w/w decyzją zobowiązanie do świadczenia przedmiotowych usług publicznych nastąpiło 
mocą aktu władczego. Przez cały okres powierzenia zadania Spółka pozostawała podmiotem 
wewnętrznym w rozumieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Prawa i obowiązki 
Stron podczas realizowania powierzonego zadania uregulowane zostały w zawartej w dniu 30 listopada 
2017 umowie wykonawczej. 
           W celu realizacji zadania 2 grudnia 2016 zapisami aktu notarialnego Rep A nr 10154/2016 
zawarta została umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Świdnicy przy ulicy 
Śląskiej nr 35-37, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę 
wieczystą Kw Nr SW1S/00045719/6, tj działki gruntu nr 3158 o powierzchni 2,5078 ha zabudowanej 
budynkami i budowlami wchodzącymi w skład tej nieruchomości.  Jednocześnie Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę nr 1/2016 mocą której podniesiony został kapitał 
zakładowy Spółki, poprzez utworzenie nowych udziałów. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez 
Gminę Miasto Świdnicę i pokryte aportem w postaci opisanej  nieruchomości. 
         Zgodnie z zawartą umową wykonawczą inwestycja miały być finansowana wyemitowanymi przez 
Spółkę obligacjami, na zasadach opisanych w zawartej  w dniu 11 października 2018 r.  pomiędzy 
Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( bank ), a Spółką – umowie na 
obsługę i gwarantowanie emisji obligacji. 
      Z uwagi na zmiany ostatecznego projektu modernizacji inwestycji oraz kwoty na jej sfinansowanie 
bank  uzależnił finansowanie inwestycji od dodatkowych warunków. Przedłożone przez bank zmienione 
warunki finansowania (w szczególności cesja wierzytelności z umowy wykonawczej i zobowiązanie 
Miasta do pokrycia kosztów przekroczenia planowanej kwoty przeznaczonej na realizację zadania) 
mogą zostać przez organy nadzorujące zaliczone do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 
1A ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub / i obciążać wskaźnik, o którym mowa 
wart. 243 ust. 1 tejże ustawy, mogą ponadto być uznane za poręczenie lub gwarancję, o których mowa 
w art. 94 ustawy (wliczanych do obliczenia dopuszczalnych limitów zadłużenia). 
        Mając na uwadze powyższe podjęta została decyzja o wykonaniu zadania będącego przedmiotem 
powierzenia bez udziału Spółki. Umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Spółką, a Gminą Miasto 
Świdnica ulegnie, zgodnie z zapisami §10, rozwiązaniu. Aport wniesiony przez Miasto do Spółki 
zostanie zwrócony właścicielowi, a nowo utworzone udziały umorzone / podjęta zostanie uchwała o 
obniżeniu kapitału zakładowego Spółki /. 
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

               
Pełnomocnik Prezydenta                            Radca Prawny                Zastępca Prezydenta 
ds Nadzoru Właścicielskiego 
 
Ewa Suchowińska                                      Mariusz Starke                      Jerzy Żądło 


