
Statut 
Gminnego Zakładu d.s Eksploatacji Wodociągów                  i 

Kanalizacji  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Rozdział I  

Podstawa prawna działania  

§ 1.  

1. Gminny Zakład d.s. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w 
Rawie Mazowieckiej jest samorządowym zakładem 
budżetowym gminy Rawa Mazowiecka utworzony na 
podstawie Uchwały Nr XII/102/98 Rady Gminy w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 31marca1998roku w sprawie nadania 
Statutu Gminnemu Zakładowi ds. Eksploatacji Wodociągów i 
kanalizacji w Rawie Mazowieckiej. 

2. Zakład powołany jest w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków na obszarze Gminy Rawa Mazowiecka w oparciu 
ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami.) 

3. Zakład używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Zakładu 
w pełnym brzmieniu wraz z adresem jego siedziby. 

4. Zakład może używać nazwy skróconej "GZEWiK ".  

 
§ 2.  

Zakład nie posiada osobowości prawnej.  

 
Rozdział II  

Przedmiot i zakres działania  

§ 3.  

Przedmiotem działania Zakładu jest:  

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków.  
2. Opracowanie planów i programów rozbudowy urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych w celu zapewnienia dostaw 
wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. 



3. Ujmowanie, uzdatnianie, zakup i dostarczanie wody oraz 
eksploatacja urządzeń niezbędnych dla tej działalności. 

4. Zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody. 
5. Nadzór i kontrola nad jakością odprowadzanych ścieków 

zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym. 
6. Konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 
7. Wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. 
8. Opiniowanie planów zagospodarowania i projektów 

technicznych. 
9. Zawieranie umów z odbiorcami wody oraz z dostawcami 

ścieków. 
10. Pobieranie opłat od odbiorców wody i dostawców ścieków. 
11. Instalacja wodomierzy. 
12. Utrzymanie czystości i porządku na targowisku gminnym. 

 
Rozdział III  

Mienie i gospodarka finansowa  

§ 4.  

Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym Gminy Rawa 
Mazowiecka.  

§ 5.  

1. Zakład prowadzi działalność finansową na zasadach 
określonych dla samorządowych zakładów budżetowych w 
rozumieniu ustawy   z dnia 24 września 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi 
zmianami). 

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. 

3. Plan finansowy na dany rok określa zakres i ilość 
świadczonych usług, poziom wpływów własnych. 
 

4. Źródłem finansowania działalności Zakładu są przychody          
z działalności wymienionej w § 3 statutu oraz przychody              
z innych prawnie dopuszczalnych źródeł. 



5. Zakład może otrzymywać dotacje z budżetu gminy. 
6. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. 
7. Zakład prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie 

sprawozdanie finansowe.  

§ 7. 

Wszystkie wydatki związane z prowadzeniem statutowej 
działalności Zakład pokrywa z przychodów ze sprzedaży usług 
komunalnych o charakterze użyteczności publicznej oraz z dotacji z 
budżetu gminy, ustalonej coroczne uchwałą budżetową 

 
Rozdział IV  

Organizacja Zakładu  

§ 8.  

1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, 
którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.  

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego mu przez Wójta Gminy. 

3. Dyrektor nadzoruje realizację całości zadań Zakładu                   
i odpowiada za ich prawidłowe wykonanie. 

4. Pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia Dyrektor, który jest 
dla nich pracodawcą. 

5. Strukturę organizacyjną zakładu określa regulamin 
organizacyjny przedłożony przez Dyrektora Zakładu                        
i zatwierdzony przez Wójta Gminy. 

6. Funkcjonowanie Zakładu opiera się na zasadach 
jednoosobowego kierownictwa, służbowego 
podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej 
odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.  

§ 9.  
   

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy.  

 

 
Rozdział V  



Postanowienia końcowe  

 
§ 10.  

Odrębne przepisy określają zasady:  

1. Planowania i sprawozdawczości statystycznej. 
2. Finansowania i rozliczania z budżetem gminy. 
3. Ustalania cen i opłat. 
4. Stosowania zakładowego systemu wynagradzania. 
5. Tworzenia i zasad gospodarowania zakładowym funduszem 

świadczeń socjalnych.  

 
§ 11.  

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

 



 



  

 


