
UCHWAŁA NR XIV/117/20 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie zmniejszenia 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1.1. Zmniejsza się wartość majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży ul. 

Bydgoska 7 o wartości 116.550,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt 

złotych 00/100), powstałego w wyniku realizacji inwestycji pn.: „Budowa zaplecza 

szatniowo- socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku 

przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”- etap pierwszy 

dotyczy budowy zaplecza szatniowo- socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży”. 

                 2. Szczegółowy wykaz infrastruktury technicznej zmniejszający majątek Ośrodka 

Sportu i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7, 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 XIV/117/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r.  

w sprawie zmniejszenia 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Budowa zaplecza szatniowo- 

socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani 

Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”- etap pierwszy dotyczy 

budowy zaplecza szatniowo- socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży, przekazano 

Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży, ul. Bydgoska 7 majątek o wartości 1.136.591,54 zł, 

który obejmuje między innymi tłocznię ścieków TSC 2.15 z obudową i wyposażeniem o 

wartości 104.550,00 zł oraz sieć kanalizacyjną o wartości 12.000,00 zł.  

        Zakładem statutowo powołanym do prowadzenia eksploatacji i konserwacji sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych jest samorządowy zakład budżetowy jakim jest Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży z siedzibą przy ul. 3 – go Maja 12 A, któremu ww. 

majątek zostanie przekazany. 

   Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Załącznik  

do uchwały nr XIV/117/20 

Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

                Wykaz infrastruktury technicznej zmniejszający wartość majątku Ośrodka Sportu  

 i Turystyki w Chełmży, ul. Bydgoska 7. 

 

1. tłocznia ścieków TSC 2.15 z obudową i wyposażeniem o wartości 104.550,00 zł, 

2. sieć kanalizacyjna o wartości 12.000,00 zł zgodna z poniższym wykazem: 

1) kanał tłoczny z PE100 SDR11 o średnicy zewnętrznej Dz 110 mm, długość – 98,10 

2) studnia rozprężna SR z kręgów betonowych- kompletna- D 1200 mm – szt 1, 

3) studnia włączeniowa  SW z kręgów betonowych – D 1200 mm – szt 1, 

4) kanał grawitacyjny z rur PVC SN8 o średnicy zewnętrznej – Dz 200 mm, długość– 

2,95 m, 

5) rura przewiertowo- ochronna z PE100 RC SDR11 o średnicy zewnętrznej Dz 160 

mm, długość – 23,00 m. 

       

 

 

 
 


