
UCHWAŁA NR X/65/07 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 15 listopada 2007 r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Chełmża do współpracy z Toruńskimi 

Wodociągami  Spółka z o.o w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych 

odebranych z terenu miasta Chełmża w oczyszczalni należącej do Toruńskich  Wodociągów 

oraz zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego 

pn.“Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Polnej w Chełmży”.  

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje: 
  
 
 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do współpracy z Toruńskimi Wodociągami 

Spółka z o.o z siedzibą w Toruniu  w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych 

odebranych  z  terenu  miasta  Chełmża  w oczyszczalni należącej  do  Toruńskich Wodociągów 

sp. z o.o .  

 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 polegać będzie na: 

1) zobowiązaniu się przez Toruńskie Wodociągi sp. z o.o do zaprojektowania i budowy kanału 

tłocznego, składającego się z dwóch przewodów o średnicy niezbędnej do odprowadzania 

ścieków z terenu miasta Chełmży łączącego teren Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z 

miejską kanalizacją sanitarną oraz odebrania i oczyszczania ścieków komunalnych w 

oczyszczalni należącej do Toruńskich Wodociągów  sp. z o.o .  

2) zobowiązaniu się przez Miasto Chełmża do przebudowy istniejącej przepompowni ścieków 

przy ulicy Polnej w Chełmży i dostarczaniu ścieków komunalnych z miejskiej kanalizacji 

sanitarnej do oczyszczalni należącej do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o.     

§ 2. Udziela się pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta Chełmża do podpisania porozumienia 

z Toruńskimi Wodociągami  sp. z o.o  ustalającego zasady współpracy w przygotowaniu, 



realizacji i eksploatacji projektu pn: “Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z 

terenu miasta Chełmża”, podejmowania wszelkich decyzji związanych z zatwierdzeniem 

ostatecznego kształtu projektu, podpisania umowy współpracy oraz wszelkich działań 

związanych z realizacją projektu. 

 

§ 3.  Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązania związanego z 

realizacją zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy 

Polnej w Chełmży” w kwocie 200 000,00 zł, płatnego w roku 2009. 

             

§ 4.  Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w §  3 będą wpływy z podatku od 

nieruchomości. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   

  

           Przewodniczący 
            Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały nr X/65/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Miasto Chełmża do współpracy z Toruńskimi Wodociągami  Spółka z 
o.o z siedzibą w Toruniu ul. Rybaki 31-35 w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków 
komunalnych odebranych z terenu miasta Chełmża w oczyszczalni należącej do Toruńskich  
Wodociągów. 
 
 
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  
do rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających 
zakres zwykłego zarządu, dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i 
remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy. 
 Toruńskie Wodociągi Spółka z o.o z siedzibą w Toruniu ul. Rybaki 31-35 złożyły propozycję 
dotyczącą odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych z terenu miasta Chełmża w oczyszczalni 
ścieków należącej do Toruńskich Wodociągów. 
          W przedłożonej propozycji  Toruńskie Wodociągi zobowiązały się do  zaprojektowania i 
wybudowania kanału tłocznego długości ok. 11,2 km, składającego się z dwóch przewodów o 
średnicy niezbędnej do odprowadzania ścieków z terenu miasta Chełmży łączącego teren 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z miejską kanalizacją sanitarną. Ścieki z PSSE 
zostaną  odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjnej miasta Torunia. 
          Gmina Miasto Chełmża w celu właściwego przekazywania ścieków sanitarnych winna 
przebudować istniejącą przepompownię ścieków przy ulicy Polnej w Chełmży. Przebudowa 
przepompowni polegać będzie na wymianie obecnie funkcjonujących pomp na pompy o innych 
parametrach zwiększających wysokość podnoszenia z 7,5 m na ok. 20 m. Koszt przebudowy to 
kwota ok. 200.000,00 złotych. 
          W celu nawiązania współpracy z Toruńskimi Wodociągami Spółka z o.o w przedmiotowej 
sprawie, niezbędne jest zawarcie porozumienia ustalającego zasady współpracy w 
przygotowaniu, realizacji i eksploatacji projektu pn: “Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
komunalnych z terenu miasta Chełmża”, a następnie podpisanie stosownej wieloletniej umowy na 
świadczenie usług odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na warunkach 
korzystnych dla stron porozumienia. 
            Podpisanie porozumienia oraz wieloletniej umowy na współpracę z Toruńskimi 
Wodociągami przekraczają zakres zwykłego zarządu mieniem komunalnym. Koniecznym więc 
jest  podjęcie uchwały Rady Miejskiej udzielającej pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta na 
podejmowanie wszelkich działań związanych z realizacją projektu pn: “Odprowadzanie i 
oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu miasta Chełmża”. 
            Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

 
 


