
UCHWAŁA NR XVIII/132/12 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 6 września 2012 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę 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 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. W uchwale Nr XIV/101/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 marca 2012 r.  
w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 
3-go Maja 12a, zmienia się załącznik do uchwały w części dotyczącej tabel o nazwach 
„ETAP III – wartość zadania”, „Wpusty uliczne ul. Konopnickiej” oraz „Sieć kanalizacji 
deszczowej ul. Kochanowskiego”, które po zmianie otrzymują brzmienie zgodne                          
z załącznikami od numeru 1 do numeru 3 do niniejszej uchwały. 
 
      § 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 XVIII/132/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2012 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji w Chełmży z siedzibą przy ul. 3-go Maja 12a. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 
zarządu dotyczącego m.in. wyposażania gminnych jednostek organizacyjnych w majątek. 

W wyniku ponownej weryfikacji oraz analizy dokumentów powykonawczych 
dotyczących projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta 
Chełmży” stwierdzono błędy w obliczeniach, w wyniku których zmianie uległa długość 
kanalizacji deszczowej w zakresie Etapu III dotyczącego m.in. terenu położonego przy ul. M. 
Reja, ul. M. Konopnickiej i ul. Kochanowskiego. 
Szczegółowo zakres zmiany długości przedstawia się następująco: 

1) Sumaryczna prawidłowa długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 
w ulicy Kochanowskiego, przedstawiona w Tabeli o nazwie „Sieć kanalizacji deszczowej 
ul. Kochanowskiego”, wynosi 86,00 mb (pierwotna błędna długość – 77,90 mb); uzupełnienie 
o odcinek D156 – D istn.3 długości 8,10 mb; 

2) Sumaryczna prawidłowa długość wybudowanych wpustów kanalizacji deszczowej 
w ulicy Konopnickiej, przedstawiona w Tabeli o nazwie „Wpusty uliczne ul. Konopnickiej”, 
wynosi 95,20 mb (pierwotna błędna długość – 85,90 mb); uzupełnienie o odcinki D157 - 
W208 długości 10,10mb, D156 - W206 długości 2,80mb, D157 - W209 długości 4,70mb, 
D156-W207 długości 2,40mb; odjęto odcinki D133-W165 oraz D133 – W166;  

3) Łączna prawidłowa długość wybudowanej kanalizacji deszczowej w Etapie III, 
przedstawiona w Tabeli o nazwie „ETAP III – wartość zadania”, wynosi 1.523,55 mb 
(pierwotna błędna długość – 1.506,15 mb); obliczenie: 1506,15 + (8,10+ 
2,80+2,40+10,10+4,70-8,10-2,60) = 1523,55 mb 

 
 W związku z dokonanym sprostowaniem dokumentów powykonawczych 
zrealizowanego projektu, zaistniała konieczność zmiany uchwały w sprawie zwiększenia 
wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży z siedzibą przy ul. 3-go 
Maja 12a, w części przedstawionej w załącznikach od nr 1 do nr 3 do niniejszej uchwały.
  
 
  
 

 

 


