
UCHWAŁA NR XXV/204/05 

RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM ŻY 

z dnia 27 października 2005 roku 

 

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 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami) uchwala się co 

następuje: 

 

§1. 1.  Zwiększa się wartość majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go 

Maja 12a o wartość nowo powstałego majątku w wyniku zrealizowania zadań 

inwestycyjnych  p.n.: 

            -„Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul.Groszkowskiego, Szydzika, Tretkowskiego, 

Wyszyńskie    go, Piastowskiej w Chełmży” . 

           -„Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Depczyńskiego, Dorawy w Chełmży”. 

           -„Sieć wodociągowa w ul. Zagrodzkiego w Chełmży”.  

       2.  Wartość ogółem nowo powstałego majątku wynosi :  

      247.611,97zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset jedenaście 97/100 

złotych).  

 

      3. Szczegółowy wykaz majątku stanowią załączniki od nr 1 do nr 3  do uchwały, będące  

integralną częścią uchwały.  

     

§2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta . 

 

§3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
                   Krzysztof Zduński 



                                                                                                                                                                                      

                                                       Załącznik nr 1  
                                                                                      do uchwały nr XXV/204/05 

                                                                                  Rady Miejskiej Chełmży 
                                                                                           z dnia 27 października 2005r. 

 
 
 

 
            Szczegółowy opis sieci wodociągowej zwiększającej wartość mienia 
komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12a 
 
ul. Groszkowskiego 
1. wodociąg z rur PVC Ø 160 mm  ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki 

gumowe   l- 204,50 m,                                  
2.  hydrant pożarowy podziemny EN-80   1 kpl. 
 
ul. Tretkowskiego 
1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm  ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki 

gumowe   l- 158,00 m,                                  
2.  hydrant pożarowy podziemny EN-80   1 kpl. 
 
ul. Wyszyńskiego 
1. wodociąg z rur żeliwnych Ø 250 mm  ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki 

gumowe   l- 17,00 m  
 
ul. Szydzika 
1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm  ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki 

gumowe   l- 158,50 m,                                  
2.  hydrant pożarowy podziemny EN-80   1 kpl.  
                                
ul. Piastowska 
1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm  ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki 

gumowe   l- 112,00 m,                                  
2. hydrant pożarowy podziemny EN-80   1 kpl. 

                    
                                                                                       wartość : 131.257,78zł 
 
 
 
 
 
 



 
                                                               Załącznik nr 2  

                                                                                  do uchwały nr XXV/204/05 
                                                                                           Rady Miejskiej Chełmży 

                                                                                           z dnia 27 października 2005r. 
 
 

 
            Szczegółowy opis sieci wodociągowej zwiększającej wartość mienia 
komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12a 
 
ul. Depczyńskiego 
1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm  ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki 

gumowe   l- 149,00 m,                                                                   
2.  hydrant pożarowy podziemny EN-80   2 kpl. 
 
ul. Dorawy 
1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm  ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki 

gumowe   l - 85,0 m                                    
2. hydrant pożarowy podziemny EN – 80  2 kpl. 
                                                                                           wartość :    53.415,00zł   

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                               Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXV/204/05                                                                                       
Rady Miejskiej Chełmży 

                                                                                                 z dnia 27 października 2005r. 
 
 
 

 
            Szczegółowy opis sieci wodociągowej zwiększającej wartość mienia 
komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12a 
 
ul. Zagrodzkiego 
1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm  ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki 

gumowe   l- 302,00 m                                                                      
2.  hydrant pożarowy podziemny EN – 80  4 kpl. 
      
                                                                                         wartość : 62.939,19zł 

       
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
 
do uchwały Nr XXV/204/05  Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005r roku w 
sprawie zwiększenia wartości mienia komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Chełmży ul. 3-go Maja 12a 
 
W wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnych  p.n.  : 
- „Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Groszkowskiego, Szydzika, Tretkowskiego, 

Wyszyńskiego, Piastowskiej w Chełmży” , protokół odbioru z dnia 22 grudnia 2003r. 
- „Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Depczyńskiego, Dorawy w Chełmży” , protokół odbioru 

z dnia 17. grudnia 2003r.  
- „Sieć wodociągowa w ul. Zagrodzkiego w Chełmży” protokół odbioru z dnia 15 października 

2003r.  
powstało nowe mienie komunalne : wodociągi z kompletną infrastrukturą, hydranty pożarowe 
podziemne w ulicach :  
 
a) ul. Groszkowskiego, Szydzika, Tretkowskiego, Wyszyńskiego, Piastowskiej,                
    zał. Nr 1                                                                         -                131.257,78zł     
b) ul. Depczyńskiego, Dorawy                                          -                  53.415,00zł 
    zał. nr 2 
c) ul. Zagrodzkiego                                                           -                  62.939,19zł 
    zał. nr 3 
                                                                          ----------------------------------------- 
                                                                                      razem :         247.611,97zł 
 
 
    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 póź. zm. ) do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy 
wyposażenie zakładu budżetowego w mienie komunalne . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


