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UCHWAŁA NR XX/449/12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadania własnego
gminy obejmującego sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych polegającego na zaprojektowaniu, budowie
i eksploatacji parku wodnego w Tychach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U.2001.142.1591 j.t. z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz.U.2011.45.236 j.t.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t. z późn. zm.), na wniosek
Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisję
Finansów Publicznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
1. Zadanie własne Gminy obejmujące sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych polegające na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji parku
wodnego w Tychach wykonywane będzie przez Regionalne Centrum Gospodarki WodnoŚciekowej S.A..
2. Zadanie o którym mowa w ust. 1 ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie
gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
w rozumieniu zapisów Decyzji Komisji Europejskiej 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 (Dz. U.
Unii Europejskiej 11.1.2012).
§2
Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały nastąpi w drodze umowy
określonej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U.2011.45.236 j.t.).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Rada Miasta Tychy
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