
  UCHWAŁA NR XV/110/12 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

   z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

 

 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy. 

 
 
      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 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje: 
 
 
      § 1.1. WyposaŜa się Ośrodek Sportu i Turystyki w ChełmŜy z siedzibą przy 

ul. Bydgoskiej 7 w majątek o wartości  756.465,42  PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt 

sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 42/100), powstały w wyniku realizacji 

inwestycji  pn. „ Rewitalizacja  strefy  śródmiejskiej  ChełmŜy  w  części  zlokalizowanej przy  

Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I ” współfinansowanej przez 

Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

      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 XV/110/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie 

zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki  w ChełmŜy. 

 

              W wyniku zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja strefy 

śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej 

do ul. Toruńskiej - etap I ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, powstało nowe mienie komunalne  

o wartości 756.465,42 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta 

sześćdziesiąt pięć złotych 42/100),  skate- park i amfiteatr . 

             Szczegółowy wykaz obiektów i urządzeń oraz wyposaŜenia stanowi załącznik do 

uchwały.  

 Zakładem statutowo powołanym do prowadzenia eksploatacji i konserwacji obiektów, 

urządzeń oraz wyposaŜenia sportowego i turystycznego jest zakład budŜetowy - Ośrodek 

Sportu i Turystyki w ChełmŜy, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 7.  

 Przekazanie powstałej infrastruktury na majątek w/w zakładu spełnia równieŜ 

załoŜenia przedstawione w Umowie o dofinansowanie realizacji projektu środkami Unii 

Europejskiej. 

 W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do uchwały nr XV/110/12  

Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 kwietnia 2012 r.  

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu  

i Turystyki w ChełmŜy. 

 

 

 

 

Szczegółowy wykaz obiektów i urządzeń oraz wyposaŜenia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skate- park i amfiteatr przy ul. Bulwar 1000- lecia. 

Skate- park o nawierzchni syntetycznej grubości 7 mm  o powierzchni 910,00 
m2, nawierzchnia obramowana obrzeŜem betonowym 8x30 cm wraz z ciekiem 
betonowym o wartości - 415.227,65 zł  
 
Amfiteatr o konstrukcji Ŝelbetowej i nawierzchni z kostki kamiennej h = 10 cm 
o powierzchni 137,62 m2 z  6 rzędami siedzisk o szerokości 45 cm z bali 
drewnianych 10x10cm z robinii akacjowej, mieszczących 183 osoby o wartości 
- 341.237,77 zł 
- schody betonowe o powierzchni  35,30 m2 łączące ulicę Łazienną z 
amfiteatrem wraz ze ścianą oporową betonową i balustradami, 
- schody betonowe prowadzące od chodnika z klinkieru 20x20x4,5 cm 
czerwonego przy amfiteatrze w stronę ul. Rynek o powierzchni – 9,00 m2   
 - chodnik z klinkieru 20x20x4,5 cm czerwonego ( przy schodach amfiteatru ) o 
powierzchni 134,14 m2, 
 - schody betonowe z murkami betonowymi  po obu stronach amfiteatru o 
powierzchni -24,73 + 24,90 m2 = 49,63 m2, 
- murki z cegły klinkierowej po obu stronach amfiteatru o długości 23,50 mb i 
31,93 mb, 
- murek z cegły klinkierowej przy amfiteatrze, przy chodniku z klinkieru 
20x20x4,5 cm czerwonego o długości 3,62 mb. 

 

 


