
 
UCHWAŁA NR XLIV/329/10 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy 

ul. 3-go Maja 12A. 

 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h  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, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 
106, poz. 675) uchwala się, co następuje: 
 
 
      § 1. 1. WyposaŜa się  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy ul. 3-go Maja 12A w 

majątek o wartości 3 730 402,79zł powstały w wyniku realizacji inwestycji p.n.: 

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy, główny kolektor sanitarny i 

deszczowy między ul. Św. Jana i Polną” – 883 413,55zł; 

2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej 

odcinek od skrzyŜowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyŜowania z ul. Sikorskiego oraz w 

ulicy Sikorskiego odcinek od skrzyŜowania z ul. Toruńska do skrzyŜowania z ul. 

Dąbrowskiego” – 889 462,26zł; 

3) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i z zasilaniem 

energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w ChełmŜy - 1 957 526,98zł. 

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

uchwały. 

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

      §3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski  



 
 

 Uzasadnienie 
 

do uchwały nr XLIV/329/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 10 listopada 2010 r. w 

sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy 

ul. 3-go Maja 12 A. 

 
      W wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnych p.n.:  
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy, główny kolektor sanitarny i 
deszczowy między ul. Św. Jana i Polną” – 883 413,55 zł, 
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej 
odcinek od skrzyŜowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyŜowania z ul. Sikorskiego oraz w 
ulicy Sikorskiego odcinek od skrzyŜowania z ul. Toruńska do skrzyŜowania z ul. 
Dąbrowskiego” – 889 462,26 zł, 
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem 
energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w ChełmŜy – 1 957 526,98zł, 
powstało nowe mienie komunalne o wartości 3 730 402,79 zł: kanały sanitarne, kanały 
deszczowe, przykanaliki sanitarne, przykanaliki deszczowe, studnie rewizyjne, wpusty 
uliczne, przepompownie ścieków w ulicach: 
- przepompownia wód deszczowych, przepompownia ścieków sanitarnych na  
  Bulwarze 1000 Lecia,  
- kanał sanitarny i deszczowy w ul. Sikorskiego, odcinek   od skrzyŜowania z ul.  
  Dąbrowskiego do skrzyŜowania z ul. Toruńską , 
- kanał sanitarny i deszczowy w ul. Toruńskiej, odcinek od skrzyŜowania z ul.   
  Sikorskiego do skrzyŜowania z Bulwarem 1000 Lecia, 
- kanał sanitarny i deszczowy w Bulwarze 1000 Lecia , odcinek od     skrzyŜowa  
  nia z ul. Toruńską do  ul. Łaziennej , 
- kanał sanitarny  w ul. Browarnej,  odcinek od  ul. Browarnej 2 do  przepompo  
  wni ścieków przy Bulwarze 1000 Lecia, 
- kanał deszczowy w ul. Browarnej odcinek od ul. Browarnej 2 do Bulwaru  
  1000 Lecia,  
- kanał sanitarny i deszczowy w ul. Wodnej, odcinek od posesji przy ul. Wodnej  
  1 do Bulwaru 1000 Lecia, 
- kanał sanitarny i deszczowy w ul. Sądowej odcinek od ul. Sądowej 2a do  
  Bulwaru 1000 Lecia,  
- kanał sanitarny i deszczowy w ul. Strzeleckiej odcinek od ul. Strzeleckiej 9 do    
  Bulwaru 1000 Lecia, 
- kanał sanitarny w ul. śeglarskiej odcinek od istn. studni na starym kanale do  
  Bulwaru 1000 Lecia, 
- kanał deszczowy w ul. śeglarskiej odcinek od ul. śeglarska 1a do Bulwaru  
  1000 Lecia, 
- kanał sanitarny odcinek od ul. śeglarskiej do ronda przy ul. Łaziennej, 
- kanał sanitarny i deszczowy od ul. Sikorskiego do wyloty przy ul. Polnej,  
     Zakładem statutowo powołanym do prowadzenia eksploatacji i konserwacji sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych jest zakład budŜetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w ChełmŜy ul. 3-go Maja 12A  
     
 



-   2   - 
       
      Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), do 
wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej naleŜy wyposaŜenie zakładu  budŜetowego w majątek. 
     Wobec powyŜszego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 Załącznik 
do uchwały nr XLIV/329/10 

                                                                                  Rady Miejskiej ChełmŜy 
                                                                                  z dnia 10 listopada 2010 r. 
 

 
Szczegółowy wykaz kanałów sanitarnych, kanałów deszczowych, urządzeń 
zwiększających wartość mienia komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
ChełmŜy ul. 3-go Maja 12A.  

Przepompownie ścieków: 
1. Przepompownia ścieków sanitarnych 1 kpl.                                  118 308,55 zł 
   typ PS-1, pompa zatapialna „KSB” typ Amarem N F65-170/032 ULG-136  
   2 szt., ChełmŜa Bulwar 1000 Lecia 
2. Przepompownia wód deszczowych 1 kpl.                                     157 786,53 zł  
   typ PD, pompa zatapialna „KSB” typ KRT F 80-250/74UG-249  2 szt.,    
   ChełmŜa Bulwar 1000 Lecia. 
Kanały sanitarne i deszczowe: 
1. Kanał sanitarny i deszczowy w ul. Sikorskiego, odcinek od skrzyŜowania z ul.  
    Dąbrowskiego do skrzyŜowania z ul. Toruńską.                           531 175,14 zł 
     - kanał  sanitarny  z  rur  kamionkowych   kielichowych  obustronnie   szkli-    
       wionych z fabrycznie zamontowanymi w kielichach uszczelkami wargowy  
       mi Ø 300 mm wraz z uzbrojeniem długości – 81,00 mb, 
     - studnia  rewizyjna  z  kręgów  betonowych  przykryta płytą przykrywkową  
        Ŝelbetową  PP,  pierścieniem  obciąŜającym  PO0  oraz  włazem Ŝeliwnym   
        typu cięŜkiego szt. 4, 
     - przykanaliki  sanitarne  z  rur   PVC-U  Ø  160   mm   długości 62,0m/3szt  
     - kanał  deszczowy z  rur betonowych WIPRO Ø 300 mm wraz z uzbroje  
       niem długości – 90,50 mb, 
     - studnia  rewizyjna  z  kręgów  betonowych  przykryta płytą przykrywkową  
       Ŝelbetową PP, pierścieniem obciąŜającym PO0 oraz włazem Ŝeliwnym typu  
       cięŜkiego szt. 4, 
     - wpusty uliczne szt. 4. 
   2. Kanał sanitarny i deszczowy w ul. Toruńskiej, odcinek od skrzyŜowania z  
       ul. Sikorskiego do skrzyŜowania z Bulwarem 1000 Lecia.     358 287,12 zł 
      - kanał   sanitarny  z  rur  kamionkowych  kielichowych  obustronnie   szkli-   
        wionych    łączonych   na    uszczelkę    gumową    Ø 300   mm    wraz    z  
        uzbrojeniem  długości – 73,00 mb, 
      - studnia rewizyjna z  kręgów  betonowych  przykryta  płytą  przykrywkową  
         Ŝelbetową PP,  pierścieniem  obciąŜającym  PO0  oraz  włazem   Ŝeliwnym  
         typu cięŜkiego szt. 3, 
      - przykanaliki sanitarne z  rur  PVC-U  Ø  160 mm  długości 12,50 m / 1 szt  
      - kanał   deszczowy   z   rur   betonowych   WIPRO  Ø  500  mm wraz z    
        uzbrojeniem długości – 72,00 m. 
      - studnia  rewizyjna  z  kręgów  betonowych  przykryta płytą przykrywkową  
        Ŝelbetową PP, pierścieniem obciąŜającym PO0 oraz włazem Ŝeliwnym typu  
        cięŜkiego szt. 5, 
      - wpusty uliczne szt. 4. 
 3. Kanał sanitarny i deszczowy w Bulwarze 1000 Lecia , odcinek od skrzyŜowa  
     nia z ul. Toruńską do  ul. Łaziennej.                                         1 074 037,35 zł 
    - kanał  sanitarny  z  rur PCV o wzmocnionej konstrukcji  Ø  200  mm  wraz   



      z uzbrojeniem długości – 99,50 mb, 
    - kanał  sanitarny  z  rur PCV o wzmocnionej konstrukcji  Ø  300  mm  wraz   
      z uzbrojeniem długości – 493,50 mb, 
    - kanał sanitarny tłoczny z rur PE – HD Ø 160 długości – 150,0 mb, 
    - studnia rewizyjna z  kręgów  betonowych  przykryta  płytą  przykrywkową  
      Ŝelbetową  PP oraz  włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego szt. 6,  
    - studzienka inspekcyjna z PCV Dz 425 mm szt. 27, 
    - przykanaliki sanitarne z  rur  PVC-U  Ø  160 mm  długości 170,50 m / 8 szt,  
    - kanał  deszczowy  z  rur  PCV o wzmocnionej konstrukcji Ø 200 mm wraz  
       z  uzbrojeniem długości – 60,00 mb, 
    - kanał  deszczowy  z  rur  PCV o wzmocnionej konstrukcji Ø 300 mm wraz  
       z  uzbrojeniem długości – 506,00 mb, 
    - kanał sanitarny tłoczny z rur PE – HD Ø 160 długości – 156,50 mb, 
    - studnia  rewizyjna  z  kręgów  betonowych  przykryta płytą przykrywkową  
        Ŝelbetową PP, pierścieniem obciąŜającym PO0 oraz włazem Ŝeliwnym typu  
        cięŜkiego szt. 13, 
    - studzienka inspekcyjna z PCV Dz 425 mm szt. 6, 
    - wpusty uliczne szt. 9. 
4. Kanał sanitarny  w ul. Browarnej,  odcinek od  ul. Browarnej 2 do przepompo  
    wni ścieków przy Bulwarze 1000 Lecia.                                         94 904,90 zł 
    - kanał  sanitarny  z  rur PCV  Ø  200  mm  wraz z uzbrojeniem długości –  
      89,00 mb,  
    - studzienka inspekcyjna z PCV Dz 425 mm szt. 7, 
    - przykanaliki sanitarne z  rur  PVC-U  Ø  160 mm  długości 26,00 m / 3 szt,  
 5. Kanał deszczowy w ul. Browarnej odcinek od ul. Browarnej 2 do Bulwaru  
     1000 Lecia.                                                                                     59 831,35 zł  
     - kanał deszczowy  z  rur PCV  Ø  200  mm  wraz z uzbrojeniem długości –  
       72,50 mb,  
     - studnia  rewizyjna  z  kręgów  betonowych  przykryta płytą przykrywkową  
         Ŝelbetową PP oraz   włazem   Ŝeliwnym typu cięŜkiego szt. 3, 
     - wpust uliczny szt. 2 
6. Kanał sanitarny i deszczowy w ul. Wodnej, odcinek od posesji przy ul.    
    Wodnej 1 do Bulwaru 1000 Lecia.                                                 101 094,35zł 
    - kanał  sanitarny  z  rur PCV o wzmocnionej konstrukcji  Ø  200  mm  wraz   
      z uzbrojeniem długości – 44,50 mb,  
    - studzienka inspekcyjna z PCV Dz 425 mm szt. 2, 
    - przykanaliki sanitarne z  rur  PVC-U  Ø  160 mm  długości 11,0 m / 2 szt,  
    - kanał  deszczowy  z  rur  PCV o wzmocnionej konstrukcji Ø 200 mm wraz  
       z  uzbrojeniem długości – 67,00 mb, 
    - studzienka inspekcyjna z PCV Dz 425 mm szt. 2, 
    - wpusty uliczne szt. 2. 
7. Kanał sanitarny i deszczowy w ul. Sądowej odcinek od ul. Sądowej 2a do  
    Bulwaru 1000 Lecia.                                                                      149 784,69 zł  
    - kanał  sanitarny  z  rur PCV o wzmocnionej konstrukcji  Ø  200  mm  wraz   
      z uzbrojeniem długości – 87,00mb,  
    - studzienka inspekcyjna z PCV Dz 425 mm szt. 1, 
    - studnia  rewizyjna  z  kręgów  betonowych  przykryta płytą przykrywkową  
        Ŝelbetową PP, pierścieniem obciąŜającym PO0 oraz włazem Ŝeliwnym typu  
        cięŜkiego szt. 1, 
    - przykanaliki sanitarne z  rur  PVC-U  Ø  160 mm  długości 7,0 m / 1 szt,  



    - kanał  deszczowy  z  rur  PCV o wzmocnionej konstrukcji Ø 200 mm wraz  
       z  uzbrojeniem długości – 87,50 mb, 
    - studzienka inspekcyjna z PCV Dz 425 mm szt. 1, 
    - studnia  rewizyjna  z  kręgów  betonowych  przykryta płytą przykrywkową  
        Ŝelbetową PP, pierścieniem obciąŜającym PO0 oraz włazem Ŝeliwnym typu  
        cięŜkiego szt. 1, 
    - wpusty uliczne szt. 2. 
  8. Kanał sanitarny i deszczowy w ul. Strzeleckiej odcinek od ul. Strzeleckiej 9    
      do  Bulwaru 1000 Lecia.                                                                80 875,48 zł 
    - kanał  sanitarny  z  rur PE-HD Ø  300  mm  wraz  z uzbrojeniem długości –     
       44,00mb,  
    - studnia  rewizyjna  z  kręgów  betonowych  przykryta płytą przykrywkową  
        Ŝelbetową PP oraz włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego szt. 1,  
    - kanał  deszczowy  z  rur  PE-HD Ø 300 mm wraz z  uzbrojeniem długości –   
       54,00 mb, 
    - studnia  rewizyjna  z  kręgów  betonowych  przykryta płytą przykrywkową  
        Ŝelbetową PP, pierścieniem obciąŜającym PO0 oraz włazem Ŝeliwnym typu  
        cięŜkiego szt. 1, 
    - wpusty uliczne szt. 2. 
9. Kanał sanitarny w ul. śeglarskiej odcinek od istn. studni na starym kanale do  
    Bulwaru 1000 Lecia.                                                                        16 092,57 zł 
    - kanał  sanitarny  z  rur PCV Ø  200  mm  wraz  z uzbrojeniem długości –     
       19,50mb,  
    - studnia inspekcyjna z PCV Dz 425 mm szt. 1, 
10. Kanał deszczowy w ul. śeglarskiej odcinek od ul. śeglarska 1a do Bulwaru  
      1000 Lecia.                                                                                    48 690,34 zł 
     - kanał  deszczowy  z  rur  PE-HD Ø 200 mm wraz z  uzbrojeniem długości –   
       59,00 mb, 
    - studnia inspekcyjna z PCV Dz 425 mm szt. 1, 
    - wpusty uliczne szt. 2. 
11. Kanał deszczowy odcinek od ul. śeglarskiej do ronda przy ul. Łaziennej.      
                                                                                                             56 120,87 zł 
    - kanał  deszczowy  z  rur PE-HD Ø  300  mm  wraz  z uzbrojeniem długości     
       – 68,0 mb,  
    - studnia  rewizyjna  z  kręgów  betonowych  przykryta płytą przykrywkową  
       Ŝelbetową PP oraz włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego szt. 1, 
12. Kanał sanitarny i deszczowy od ul. Sikorskiego do wyloty przy ul. Polnej. 
                                                                                                           883 413,55 zł  
    - kanał   sanitarny  z  rur  kamionkowych  kielichowych  obustronnie   szkli-   
       wionych    łączonych   na    uszczelkę    gumową    Ø 600   mm    wraz    z  
        uzbrojeniem  długości – 406,70 mb, 
    - kanał  sanitarny z rur PE Ø 600 mm wraz z uzbrojeniem długości – 62,50  
      mb, 
    - kanał sanitarny z rur PE Ø 500 mm wraz  z uzbrojeniem długości – 10,40  
      mb, 
    - studnia rewizyjna z  kręgów  betonowych  przykryta  płytą  przykrywkową  
      Ŝelbetową  PP oraz  włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego szt. 14,  
    - studzienka inspekcyjna z PE Ø 1200 mm szt. 2, 
    - Ŝelbetowy seperator substancji ropopochodnych  kpl. 1,  
    



    - kanał  deszczowy  z  rur  GRP  Ø 800 mm wraz z  uzbrojeniem długości –   
       359,30 mb, 
    - kanał  deszczowy  z  rur  PE o wzmocnionej konstrukcji Ø 600 mm wraz  
       z  uzbrojeniem długości – 7,50 mb, 
    - koryto Ŝelbetowe długości 68,50 mb 
    - studnia  rewizyjna  z  kręgów  betonowych  przykryta płytą przykrywkową  
        Ŝelbetową PP, pierścieniem obciąŜającym PO0 oraz włazem Ŝeliwnym typu  
        cięŜkiego szt. 11, 
    - studzienka inspekcyjna z PCV Dz 425 mm szt. 1, 
    - studnia inspekcyjna z PCV Dz 315 mm szt. 1. 
     
 
 
 
 
 
 
 


