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UCHWAŁA NR ........................................ 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia ........................................ 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) w zw. z art. 238 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn.zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,  
reprezentowanym przez Zarząd Zlewni w Legnicy, porozumienia o współdziałaniu przy realizacji zadania 
pod nazwą: "Utrzymanie rzeki Pełcznicy na terenie Gminy Świebodzice". 

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określi zasady współpracy oraz wzajemne rozliczenia 
finansowe pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Gminą Świebodzice. 

§ 2. W budżecie Gminy Świebodzice na rok 2022 r. w dziale 900, rozdziale 90095, paragrafie 4300, 
zostaną zabezpieczone środki finansowe na udział Gminy w ponoszeniu kosztów realizacji zadania, 
określonego w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr ........................................ 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia ........................................ 2022 r. 

Bieżące utrzymanie i konserwacja rzeki Pełcznica jest bardzo ważne dla prawidłowego przepływu 
wód. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako właściciel ww. cieku wodnego 
zaproponowało przekazanie środków finansowych Gminie Świebodzice na przeprowadzenie prac 
celem zminimalizowania możliwości wystąpienia lokalnych podtopień podczas roztopów i nawalnych 
opadów. 

Powyższe prace mogą zostać przeprowadzone na podstawie porozumienia Gminy Świebodzice                      
i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Zarząd Zlewni                
w Legnicy. Przed podpisaniem Porozumienia niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską                              
w Świebodzicach uchwały w przedmiotowym zakresie. 
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