
UCHWAŁA NR XXI/154/12 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Chełmży. 

 
      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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 
149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje: 
 
      § 1.1. Wyposaża się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży z siedzibą przy ul.  
3-go Maja 12 A w majątek o wartości 584 114,71 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery 
tysiące sto czternaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy), powstały w wyniku realizacji 
inwestycji pn.: 
1) „Sieć wodociągowa w ul. Żeromskiego i Reymonta” o wartości 12 000,00 zł; 
2) „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” o wartości 
65 000,00 zł; 
3) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, 
Tulipanowej, Różanej” o wartości 119 398,00 zł; 
4) „Odwodnienie ul. Kochanowskiego, Prusa” o wartości 733,00 zł; 
5) „Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, 
Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, 
Wczasowej” o wartości  86 099,56 zł; 
6) „Budowa kolektora sanitarnego „A” i kolektora deszczowego „D” od ul. Polnej do ul. 
Sikorskiego” o wartości 25 584,00 zł; 
7) „Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Dorawy, Szczepańskiego, Depczyńskiego w 
Chełmży” o wartości 122 363,38 zł; 
8) „Spinka sieci wodociągowej łączącej ul. Reja z ul. Kochanowskiego” o wartości 23 500,00 
zł; 
9) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z obr. 12 pas drogowy 
prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt” o wartości 69 998,00 zł; 
10) „Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp przepompowni ścieków zlokalizowanych 
na terenie miasta Chełmży” o wartości 34 438,77 zł; 
11) „ Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na O/M Jana Pawła II etap I” o wartości 
25 000,00 zł. 
 
      2. Szczegółowy wykaz obiektów i urządzeń oraz wyposażenia stanowi załącznik do 
uchwały, będący jej integralną częścią. 



 

 

 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          
 
                   Przewodniczący 
                                        Rady Miejskiej 
                                 
                                                                                            Janusz Kalinowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Uzasadnienie 

 

do uchwały nr XXI/154/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Chełmży. 

 

W wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnych pn.: 
1) „Sieć wodociągowa w ul. Żeromskiego i Reymonta” o wartości 12 000,00 PLN. 
2) „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” o wartości 
65 000,00 zł. 
3) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, 
Tulipanowej, Różanej” o wartości 119 398,00 zł. 
4) „Odwodnienie ul. Kochanowskiego, Prusa” o wartości 733,00 zł. 
5) „Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, 
Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, 
Wczasowej” o wartości  86 099,56 zł. 
6) „Budowa kolektora sanitarnego „A” i kolektora deszczowego „D” od ul. Polnej do ul. 
Sikorskiego” o wartości 25 584,00 zł. 
7) „Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Dorawy, Szczepańskiego, Depczyńskiego w 
Chełmży” o wartości 122 363,38 zł. 
8) „Spinka sieci wodociągowej łączącej ul. Reja z ul. Kochanowskiego” o wartości 23 500,00 
zł. 
9) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z obr. 12 pas drogowy 
prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt” o wartości 69 998,00 zł. 
10) „Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp przepompowni ścieków zlokalizowanych 
na terenie miasta Chełmży” o wartości 34 438,77 zł. 
11) „ Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na O/M Jana Pawła II etap I” o wartości 
25 000,00 zł. 
powstało nowe mienie komunalne o wartości : 584 114,71 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt 
cztery tysiące sto czternaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy ), 
 

Szczegółowy wykaz obiektów i urządzeń oraz wyposażenia stanowi załącznik do 
uchwały, będący jej integralną częścią. 
  

Zakładem statutowo powołanym do prowadzenia eksploatacji i konserwacji sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta jest samorządowy 
zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży z siedzibą przy ul. 3-go 
Maja 12a.  
  

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do uchwały nr XXI/154/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2012 
r. w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Chełmży. 
 
 
1) „Sieć wodociągowa w ul. Żeromskiego i Reymonta” o wartości 12 000,00 zł. ul. 
Żeromskiego 
– rurociąg z rur PCV Ø 160 mm, dł. 30,00 mb, hydrant podziemny HP-80 szt. 1,   
Fabrycznie nowe, rok budowy 2005. 
2) „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” o wartości 
65 000,00 zł. 
- o 35 000,0 zł powiększyć wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i zasilaniem energetycznym w 
Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży” – koszt projektu budowlanego. 
- o 30 000,00 zł powiększyć wartość zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z 
Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ulicy Sikorskiego odcinek od 
skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego” – koszt projektu 
budowlanego. 
3) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, 
Tulipanowej, Różanej” o wartości 119 398,00 zł. 
ul. Fiołkowa – Wyszyńskiego od W1 do W4 
- rurociąg z rur PCV Ø 225 mm dł. 127,50 mb 46 625,00 zł 
ul. Hiacyntowa od W4 do W9 i od W3 do W18 
- rurociąg z rur PCV Ø 160 mm dł. 62,00 mb    22 673,00 zł 
- rurociąg z rur PCV Ø 225 mm dł. 137,00 mb  50 100,00 zł 
Fabrycznie nowe, rok budowy 2008. 
4) „Odwodnienie ul. Kochanowskiego, Prusa” o wartości 733,00 zł. 
Różnica ceny projektu budowlanego. 
5) „Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, 
Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, 
Wczasowej” o wartości  86 099,56 zł. 
ul. Pensjonatowa 
- rurociąg z rur PCV Ø 110 mm dł. 119,00 mb 13 209,00 zł 
ul. Widokowa  
- rurociąg z rur PCV Ø 110 mm dł. 140,00 mb  35 805,00 zł 
ul. Wczasowa 
- rurociąg z rur PCV Ø 110 mm dł. 145,00 mb  37 085,56 zł 
Fabrycznie nowe, rok budowy 2005. 
6) „Budowa kolektora sanitarnego „A” i kolektora deszczowego „D” od ul. Polnej do ul. 
Sikorskiego” o wartości 25 584,00 zł. 
Wartość projektu budowlanego.     
7) „Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Dorawy, Szczepańskiego, Depczyńskiego w 
Chełmży” o wartości 122 363,38 zł. 
ul. Dorawy 
- rurociąg z rur PCV Ø 150 mm dł. 206,50 mb  38 588,25 zł 
ul. Szczepańskiego 
- rurociąg z rur PCV Ø 150 mm dł. 68,50 mb  12 799,91 zł 
ul. Depczyńskiego 



 

 

- rurociąg z rur PCV Ø 150 mm dł. 139,50 mb  25 975,22 zł 
ul. Górna 
- rurociąg z rur PCV Ø 200 mm dł. 89 mb 45 000,00 zł 
8) „Spinka sieci wodociągowej łączącej ul. Reja z ul. Kochanowskiego” o wartości 23 500,00 
zł. 
- rurociąg z rur PCV Ø 110 mm dł. 150,00 mb  23 500,00 zł 
Fabrycznie nowy, rok budowy 2008. 
9) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z obr. 12 pas drogowy 
prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt” o wartości 69 998,00 zł. 
ul. Ignacego Kraszewskiego 
- rurociąg z rur PCV Ø 200 mm dł. 184,00 mb  69 998,00 zł 
Fabrycznie nowe, rok budowy 2009. 
10) „Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp przepompowni ścieków zlokalizowanych 
na terenie miasta Chełmży” o wartości 34 438,77 zł. 
Stacja dyspozytorska (komputer + moduł odbiorczy) do obsługi monitoringu 5 tłoczni  
ścieków w Chełmży. 
11) „ Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na O/M Jana Pawła II etap I” o wartości 
25 000,00 zł. 
Lokalizacja pomiędzy budynkami ul. Frelichowskiego 4; 6 i budynkiem Zespołu Szkół    
Specjalnych 
- rurociąg z rur PCV Ø 160 mm dł. 92,00 mb  16 546,76 zł 
- rurociąg z rur PCV Ø   90 mm dł. 47,00 mb    8  453,24 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


