
UCHWAŁA NR XII/84/07 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 

w  sprawie   zwiększenia   wartości   majątku   Zakładu   Wodociągów   i    Kanalizacji  

w  Chełmży  ul. 3-go  Maja  12A. 

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

        § 1. 1.  Wyposaża się  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A 

w majątek o wartości 1.129.741,51zł powstały w wyniku realizacji inwestycji p.n. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, kanalizacji deszczowej w ulicach: Wyszyńskiego, 

Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Frelichowskiego, Górnej, Depczyńskiego, 

Malewskiego, Piastowskiej w Chełmży”. 

        2. Szczegółowy  wykaz  obiektów  i  urządzeń  oraz  wyposażenia stanowi załącznik do 

uchwały. 

 

         § 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Chełmży. 

 

         § 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

  

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

do uchwały nr XII/84/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 

zwiększenia   wartości   majątku   Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Chełmży, ul. 

3-go Maja 12 A. 

 

      W wyniku zrealizowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z 

przykanalikami, kanalizacji deszczowej w ulicach: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy 

Szydzika, Frelichowskiego, Górnej, Depczyńskiego, Malewskiego, Piastowskiej w Chełmży”, 

powstało nowe mienie komunalne o wartości 1.129.741,51zł.: kanały sanitarne, kanały 

deszczowe, przykanaliki sanitarne, przykanaliki deszczowe, studnie rewizyjne, wpusty 

uliczne w ulicach:  

- kanał deszczowy, odcinek od  ul. Frelichowskiego  do ul. Wyszyńskiego, 

- kanał sanitarny i deszczowy w ul. Wyszyńskiego, odcinek od posesji przy ul. Wyszyńskiego 

24 do skrzyżowania z ul. Szydzika, 

- kanał sanitarny i deszczowy w ul. Groszkowskiego, odcinek od skrzyżowania z 

ul.Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Szydzika, 

- kanał sanitarny i deszczowy w ul. Szydzika,  odcinek od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego 

długości 15,00 m 

- kanał sanitarny w ul. Piastowskiej, odcinek od posesji przy ul. Piastowskiej 8 do posesji 

przy ul. Piastowskiej 23 w stronę ul. Moniuszki, 

- kanał sanitarny i deszczowy w ul. Depczyńskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Górną do 

skrzyżowania z ul. Malewskiego, 

- ul. Malewskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Depczyńskiego do posesji przy ul. 

Malewskiego nr 13. 

     Zakładem statutowo powołanym do prowadzenia eksploatacji i konserwacji sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych jest zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Chełmży ul. 3-go Maja 12A  

   

 

 



   Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 

2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i  

Nr 175, poz. 1457,   z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138,  poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 ) do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy 

wyposażenie zakładu  budżetowego w majątek. 

     Wobec   powyższego   podjęcie   uchwały   jest   uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Załącznik nr 1 
                               do uchwały nr XII/84/07  
                                                                                   Rady Miejskiej Chełmży 
                                                                                   z dnia 28 grudnia 2007 r.  
 

 

 

Szczegółowy wykaz kanałów sanitarnych, kanałów deszczowych, urządzeń zwiększających 

wartość mienia komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 

12A. 

 

Kanały sanitarne i deszczowe: 

 

- kanał deszczowy 

   1. Połączenie  ul. Frelichowskiego z ul. Wyszyńskiego -  62.920,17zł      

       - kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO Ø 500 mm wraz z uzbrojeniem długości – 

111,50 m, 

       - studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, 

pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego szt. 3. 

 

- kanał sanitarny i deszczowy 

  1. ul. Wyszyńskiego, odcinek od posesji przy ul.Wyszyńskiego 24 do skrzyżowania z ul. 

Szydzika – 259.580,76zł 

      - kanał sanitarny z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych łączonych 

na uszczelkę gumową Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem długości – 259,00 m, 

      - studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową  PP,  

pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego szt. 10, 

      - przykanaliki sanitarne z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych  

łączonych na uszczelkę gumową Ø 150 mm długości 39,00m/4szt,  

      - kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO Ø 400 mm wraz z uzbrojeniem długości – 

162,00 m, 

      - studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, 

pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego szt. 4. 

 



   2. ul. Groszkowskiego, odcinek od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. 

Szydzika  - 332.094,08 zł 

      - kanał sanitarny z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych    

łączonych na uszczelkę gumową Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem długości – 275,00 m, 

      - studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP,  

pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego szt. 15, 

      - przykanaliki sanitarne z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych 

łączonych na uszczelkę gumową Ø 150 mm długości 112,00 m / 16 szt,  

      - kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO Ø 400/300 mm wraz z uzbrojeniem 

długości – 201,50 m, 

      - studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, 

pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego szt. 7. 

 

 3. ul. Szydzika, odcinek od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego długości 15,00 m - 16.929,18zł 

    - kanał sanitarny z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych łączonych 

na uszczelkę gumową Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem długości – 16,00 m, 

    - studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, 

pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego szt. 1,  

    - kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO Ø 400 mm wraz z uzbrojeniem długości – 

14,00 m, 

    - studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, 

pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego szt. 1. 

 

- kanał sanitarny 

 1.  ul. Piastowska, odcinek od posesji przy ul. Piastowskiej 8 do posesji przy ul. Piastowskiej 

23 w stronę ul. Moniuszki – 202.021,55zł 

     - kanał sanitarny z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych łączonych 

na uszczelkę gumową Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem długości – 236,00 m, 

     - studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, 

pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego szt. 12, 

     - przykanaliki sanitarne z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych 

łączonych na uszczelkę gumową Ø 150 mm długości 122,00 m / 17 szt.  

 

 



- kanał sanitarny i deszczowy piętrowy 

1. ul. Depczyńskiego odcinek od skrzyżowania z ul.Górną do skrzyżowania z ul. 

Malewskiego – 98.753,55zł 

     - kanał sanitarny z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych łączonych 

na uszczelkę gumową Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem długości – 80,00 m, 

     - studnia rewizyjna piętrowa z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową 

żelbetową  PP, pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego z 

włazem żeliwnym międzykanałowym szt. 3, 

     - przykanaliki sanitarne z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych 

łączonych na uszczelkę gumową Ø 150 mm długości 15,00m/2szt,  

     - kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO Ø 300 mm wraz z uzbrojeniem długości – 

80,00 m. 

 

2. ul. Malewskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Depczyńskiego do posesji przy ul. 

Malewskiego nr 13 – 157.442,22zł 

     - kanał sanitarny z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych łączonych 

na uszczelkę gumową Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem długości – 112,50 m, 

      - studnia rewizyjna piętrowa z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową 

żelbetową PP, pierścieniem  obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego z 

włazem żeliwnym międzykanałowym szt. 6, 

      - przykanaliki sanitarne z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych 

łączonych na uszczelkę gumową Ø 150 mm długości 54,00m/9szt,  

      - kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO Ø 300 mm wraz z uzbrojeniem długości – 

112,50 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 


