
 
Uchwała nr II/18/2014 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 22 grudnia 2014 roku 

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z  przyłączami 

do budynków mieszkalnych położonych w Łęce Wielkiej na rzecz Gminy Poniec. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami), Rada Miejska w Poniecu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Poniec sieci kanalizacji 

grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej 

długości ok. 475 m będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy      

w Poznaniu wbudowanej w następujących działkach gruntu: 

1. Nieruchomość stanowiąca drogę dojazdową oznaczona w ewidencji gruntów jako          

dz. nr 218, 

2. Nieruchomość stanowiąca drogę wewnętrzną osiedlową oznaczona w ewidencji 

gruntów jako dz. nr 175/21, 

3. Nieruchomości stanowiące zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi  

działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów jako dz. nr 175/24, nr 175/4,                     

nr 175/23, nr 175/22, nr 175/20, nr 175/19, nr 175/18, nr 175/16. 

 

§ 2. Przejęcie kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych na rzecz Gminy Poniec przeznaczone jest do realizacji gospodarki wodno-

ściekowej osiedla domów mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Łęka Wielka. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

 

do uchwały nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 grudnia 2014 roku                 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z  przyłączami 

do budynków mieszkalnych położonych w Łęce Wielkiej na rzecz Gminy Poniec. 

 

 

Na osiedlu po pegeerowskim w 2009 roku została pobudowana sieć kanalizacji 

grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych ze środków 

Agencji Nieruchomości Rolnych a nieczystości płynne zostały odprowadzone do oczyszczalni 

ścieków stanowiącej również własność Agencji Nieruchomości Rolnych.                                      

Gmina Poniec w 2014 roku pobudowała przez wieś Łęka Wielka własną infrastrukturę 

sieciową, która ma służyć do realizacji gospodarki wodno – ściekowej. Nieczystości płynne z 

wsi Łęka Wielka odprowadzone zostaną do oczyszczalni ścieków  w Rokosowie.  

Agencja Nieruchomości Rolnych kilkakrotnie wyrażała wolę nieodpłatnego 

przekazania na rzecz Gminy Poniec sieć kanalizacji grawitacyjnej, rurociągu tłocznego wraz                

z oczyszczalnią ścieków. Na wystąpienie Agencji w sprawie nieodpłatnego przekazania                   

w 2009 roku podjęto Uchwałę nr XXX/230/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 

września 2009 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu gminy Poniec od 

Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu nowo wybudowanej 

oczyszczalni ścieków w Łęce Wielkiej, stanowisko to zostało w 2014 roku na wspólnym 

posiedzeniu komisji Rady Miejskiej  ponownie przeanalizowane  i podtrzymane.  

Rozwiązaniem problemu gospodarki wodno – ściekowej we wsi Łęka Wielka będzie 

przekazanie na rzecz gminy sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami tylko                         

i wyłącznie pobudowanej na osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym co pozwoli na 

prawidłowe działanie i podłączenie mieszkańców bloków po pegeerowskich do sieci gminnej, 

a także pozwoli na zredukowanie wydatków jakie w tej chwili ponoszą mieszkańcy bloków 

po pegeerowskich za nieczystości płynne naliczane przez Agencję Nieruchomości Rolnych. 

Mając na uwadze art. 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy o samorządzie gminnym zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację należy do zadań 

gminy.  

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 


