
UCHWAŁA NR III/19/14 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

   
 
w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży   

ul. Bydgoska 7. 

 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, 
co następuje:  
 
 
      § 1.  Wyposaża się Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 w majątek   

o łącznej wartości 2.924.281,73 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery 

tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 73/100), powstały w wyniku zakupu elementów 

małej architektury z lokalizacją przy ul. Łaziennej i Bulwar 1000-lecia oraz realizacji 

inwestycji pn.: 

1) „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim 

będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce   

i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”; 

2)   „Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży”. 

 

      § 2.  Szczegółowy wykaz obiektów i urządzeń oraz wyposażenia zawiera załącznik do 

uchwały, będący jej integralną częścią. 

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

      § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
        
          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski
         
 



Uzasadnienie 

 

do uchwały nr III/19/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 

zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7. 

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9  lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy m.in. tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, 

zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek. 

   W związku z zakupem elementów małej architektury z lokalizacją przy ul. Łaziennej   

i Bulwar 1000-lecia oraz realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa, przebudowa   

i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach 

administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa 

infrastruktury wypoczynkowej” oraz „Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży” 

powstało nowe mienie komunalne o łącznej wartości 2.924.281,73 zł (słownie: dwa miliony 

dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 73/100). 

   Zakładem statutowo powołanym do prowadzenia eksploatacji i konserwacji obiektów, 

urządzeń oraz wyposażenia sportowo – rekreacyjnego jest samorządowy zakład budżetowy 

jakim jest Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 7   

w Chełmży. 

   Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do uchwały nr III/19/14  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 grudnia 2014 r.  
w sprawie zwiększenia wartości 
majątku Ośrodka Sportu i Turystyki  
w Chełmży ul. Bydgoska 7. 

 
 
1. W ramach elementów małej architektury z lokalizacją przy ul. Łaziennej i Bulwar   
1000-lecia wyodrębnia się: 

•  stół betonowy do gry w tenisa stołowego, wymiary blatu 274x152 cm, grubość blatu   
6 cm, wysokość stołu 78 cm, zlokalizowany przy ul. Łaziennej – 1 szt.; 

•  podwójny stół betonowy do gry w szachy z drewnianymi ławkami, wymiary blatu 
200x80 cm, grubość blatu 6 cm, wysokość siedziska 45 cm, szerokość siedziska   
40 cm, wysokość stołu 82 cm, usytuowany przy Bulwarze 1000-lecia – 1 szt.; 

•  stojak rowerowy czterostanowiskowy metalowo-betonowy położony przy Bulwarze 
1000 – lecia – 1 szt., 

Łączna wartość ww. elementów wynosi 8.321,05 zł. 
 
2. Infrastruktura i wyposażenie powstałe w wyniku realizacji inwestycji pn. „Budowa, 
przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących   
w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce  i rekreacji: etap I – 
rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”: 

• pomost spacerowy na konstrukcji stalowej o długości 360 mb, wykonany z desek 
pomostowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 240x14x3,2 cm, z obustronną 
balustradą z drewna, z trzema wydzielonymi kładkami do cumowania sprzętu 
pływającego o wymiarach 10,40x0,74 cm każda, z dwoma łukowymi mostami 
trójprzęsłowymi oraz z tarasem widokowym o wymiarach 10,34x2,24 m; 

• slip do wodowania niewielkich jednostek pływających ze stalowych ocynkowanych 
rur prostokątnych 160x80x5 cm, środkowa część ramy wypełniona deskami 
pomostowymi z tworzywa sztucznego pokrytego gumą 240x14x3,2 cm, wypełnienie 
części bocznych slipu elementami gretingowymi – stalowymi ocynkowanymi kratami 
pomostowymi, wymiary slipu  długości 6,08 m,  szerokości 3,68 m; 

• punkty oświetleniowe – latarnie o wysokości 5m typu STS/80 z oprawą oświetleniową 
ARIES 70W –  34 szt.; 

• przyczółki wykonane z kostki granitowej o łącznej powierzchni 150 m2; 
• tablice pamiątkowe, regulamin korzystania z pomostu łącznie 4 szt.; 
Łączna wartość ww. infrastruktury i wyposażenia wynosi  2.851.714,90 zł. 

 
3.  „Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży” -  urządzenia oraz infrastruktura: 

• biegacz – piechur umiejscowiony na pylonie 1 szt.; 
• ławka skośna umiejscowiona na pylonie 1 szt.; 
• podciąg nóg umiejscowiony na pylonie 1 szt.; 
• koło TAI CHI umiejscowione na pylonie 1 szt.; 
• drążek do podciągania umiejscowiony na pylonie 1 szt.; 
• trenażer talii i bioder – TWISTER umiejscowiony na pylonie 1 szt.; 
• wioślarz 1 szt.; 
• obrzeża betonowe o wymiarach 30 cm x 8 cm – 170,7 mb; 
• chodniki z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm – 135 m2; 
• ogrodzenie systemowe drewniane o wys. 70 cm na skarpie od strony jeziora – 23 mb; 



• elementy oświetlenia terenu siłowni  - kabel YAKY 4 x 16 mm2 o długości 60 mb   
w przepuście AROT Ø50 - 50 mb  – 2 szt.,  

Łączna wartość ww. urządzeń i infrastruktury wynosi  64.245,78 zł.  
   

 
Poz. 1-3 RAZEM:   2.924.281,73 zł 
 
(słownie: dwa miliony dziewięćset  dwadzieścia  
cztery dwieście osiemdziesiąt jeden 73/100) 


