
                                      Statut 
Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji  

w Wąsoszu 
 

Rozdział I  

Podstawa prawna działania 

 

§ 1. 

 

Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu jest jednostką organizacyjną gminy 

Wąsosz, działającą jako zakład budżetowy. 

Zakład powołany jest w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy 

Wąsosz. 

Zakład może używać nazwy skróconej "ZBW i K Wąsosz". 

 

 

§ 2.  

 

1. Siedzibą zakładu jest miasto Wąsosz. 

2. Zakład nie posiada osobowości prawnej. 

 

 

Rozdział II  

Przedmiot i zakres działania 

 

§ 3.  

1. Przedmiotem działania Zakładu jest:  

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków  

- ujmowanie, uzdatnianie, zakup i dostarczanie wody oraz eksploatacja urządzeń  

niezbędnych dla tej działalności, 

- zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody, 

- nadzór i kontrola nad jakością odprowadzanych ścieków zgodnie z pozwoleniem 

wodno-prawnym, 

- konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych (sanitarnych) 

- wykonywanie usług w zakresie podłączeń odbiorców do urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych (sanitarnych), 

- wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowo-

kanalizacyjnych, 

- zawieranie umów z odbiorcami wody oraz z dostawcami ścieków, 

- pobieranie opłat od odbiorców wody i dostawców ścieków, 

- naprawa i legalizacja wodomierzy, 

- instalacja wodomierzy, 

- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na drogach gminnych 

- utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta. 

2. Odpłatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu. 

 

 



Rozdział III  

   Gospodarka finansowa 

 

§ 4.  

 

1. Zakład prowadzi działalność finansową na zasadach określonych dla zakładów 

budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący 

przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i 

rozliczenia z budżetem gminy z uwzględnieniem przepisów szczegółowych. 

 

Rozdział IV  

     Organizacja Zakładu 

 

§ 5.  

 

1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, którego zatrudnia i 

zwalnia Burmistrz Wąsosza. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza. 

2. Kierownik nadzoruje realizację całości zadań Zakładu i odpowiada za ich prawidłowe 

wykonanie. Pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia Kierownik, który jest osobą 

działającą na podstawie art.3
1
 § 1 Kodeksu Pracy. 

3. Strukturę organizacyjną zakładu określa regulamin organizacyjny opracowany przez 

Kierownika Zakładu i zatwierdzony przez Burmistrza. 

4. Funkcjonowanie Zakładu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, 

służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej 

odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. 

 

 

 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe 

 

§ 6.  

 

Zmiany niniejszego statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 


