
UCHWAŁA NR XXVII/224/05 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

 

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 sa-
morządzie 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 oraz z 
2005 r. Nr 172, poz.1441) uchwala się co następuje: 
 

§1. 1.  Zwiększa się wartość majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

ul. 3-go Maja 12a o wartość nowopowstałego majątku w wyniku zrealizowania zadań 

inwestycyjnych p.n. : 

a) „Odwodnienie ulic: Kochanowskiego, Prusa w Chełmży, protokół odbioru z 

dnia 29 września 2004r.” , 

          b)   „Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Turystyczna, Spacerowa, Kościuszki, 

Rekreacyjna, Pensjonatowa, Letniskowa, Widokowa, Wczasowa, zasilanie 

plaży „STOLBUD” przy ul. Kościuszki w Chełmży,protokół odbioru z dnia 30 

czerwca 2005r., 

           c)  „Sieć wodociągowej i kanalizacji w ul. Traugutta (odnoga) Chełmży” protokół 

odbioru z dnia 21 października 2005r.. 

 

              2. Wartość ogółem nowopowstałego majątku wynosi:  326.087,66zł (słownie: 

trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt siedem 66/100 złotych). 

              3. Szczegółowy wykaz majątku stanowią załączniki od 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 XXVII/224/05 

                                                                                     Rady Miejskiej Chełmży 
                                                                                     z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
 
 
 

Szczegółowy opis kanału deszczowego zwiększającego wartość mienia komunalnego 

Zakładu Wodociągów i kanalizacji we Chełmży ul, 3-go Maja 12a 

 

 

ul. Kochanowskiego 

1. Kanał sanitarny z rur betonowych WIPRO Ø 300 mm długości – 38,00 m. 

2. Studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø 1200 mm przykryty płytą pokrywową  PP-

144/60 z włazem żeliwnym typu ciężkiego D5; D6; D7  kpl. 3. 

3. Wpust deszczowy z rur betonowych Ø 500 mm z osadnikiem głębokości 1,00 m ze 

skrzynką żeliwną z kratką 450 x 650 mm W6; W7; W8  kpl. 3. 

 

 

ul. Prusa 

1. Kanał sanitarny z rur betonowych WIPRRO Ø 300 mm długości – 68,00 m. 

2.  Studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø 1200 mm przykryta pokrywą PP-144/60 z 

włazem żeliwnym typu ciężkiego D8; D9;  kpl. 2. 

3. Wpust deszczowy z rur betonowych Ø 500 mm z osadnikiem głębokości 1,00 m ze 

skrzynką żeliwną z kratką 450 x 650 mm W9; W10;   kpl. 2. 

 

 

                                                                                               wartość: 29.679,60zł 

 

Protokół odbioru z dnia 29.09.2004r. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   Załącznik nr 2 
                                                                                            do uchwały nr XXVII/224/05 

                                                                                     Rady Miejskiej Chełmży 
                                                                                     z dnia 29 grudnia 2005r. 

  
 
Szczegółowy opis sieci wodociągowej  zwiększającego wartość mienia komunalnego 
Zakładu Wodociągów i kanalizacji we Chełmży ul. 3-go Maja 12a 
 
ul. Turystyczna 
1. wodociąg z rur PVC Ø 160 mm ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki gumowe l- 

649,00 m. 
2. hydrant pożarowy podziemny EN-80   1 kpl. 
ul. Spacerowa 
1.wodociąg z rur PVC Ø 160 mm ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki gumowe l- 
339,00 m. 
2. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki gumowe l- 
129,00 m. 
3. hydrant pożarowy podziemny EN-80   1 kpl. 
ul. Kościuszki 
1. wodociąg z rur PVC Ø 160 mm ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki gumowe l- 

93,00 m 
ul. Rekreacyjna 
1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki gumowe l- 

130,50 m 
2. hydrant pożarowy podziemny EN-80   3 kpl. 
ul. Pensjonatowa 
1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki gumowe l- 

215,00 m 
2. hydrant pożarowy podziemny EN-80   1 kpl. 
ul. Letniskowa 
1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki gumowe l- 

142,00 m 
2. hydrant pożarowy podziemny EN-80   2 kpl. 
ul. Widokowa 
1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki gumowe l- 

98,00 m 
2. hydrant pożarowy podziemny EN-80   2 kpl. 
ul. Wczasowa 
1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki gumowe l- 

133,00 m 
2. hydrant pożarowy podziemny EN-80   2 kpl. 
Zasilanie plaży przy ul. Kościuszki 
1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki gumowe l- 

142,90 m 
2.  hydrant pożarowy podziemny EN-80   1 kpl. 
3.  przyłącze wodociągowe ze studzienką wodomierzowa z rur PE Ø 50 długości 19,40 m 
 

wartość: 247.133,06zł 
 

protokół odbioru z dnia 30.06.2005r. 



 
                                                                                    Załącznik nr 3 

                                                                                             do uchwały nr XXVII/224/05 

                                                                                     Rady Miejskiej Chełmży 

                                                                                     z dnia 29 grudnia 2005r. 

 

Szczegółowy opis sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zwiększającej wartość 

mienia komunalnego Zakładu Wodociągów i kanalizacji we Chełmży ul. 3-go Maja 12a 

 

ul. Traugutta (odnoga) 

- sieć wodociągowa 

1. wodociąg z rur PVC Ø 90 mm ciśnieniowych, kielichowych na uszczelki gumowe 1-

98,00 m 

2. hydrant pożarowy podziemny EN – 80 1 kpl. 

3. zasuwy klinowe owalne kielichowe 3 kpl. 

- kanał sanitarny 

  1. kanał z rur PCW Ø 200 mm 1-81,00 m 

      2.  kanał z rur PCW Ø 160 mm 1- 18,50 m 

      3. studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø 1200 mm pokryta pokrywa PP-144/60 z  

włazem żeliwnym typu ciężkiego kpl.  7 

4. studnia kanalizacyjna systemu VAWIN Ø 315-n 425 – 425 z zamknięciem i rurą 

teleskopową kpl. 3. 

 

 

wartość : 49.275,00zł 

 

Protokół odbioru z dnia 21.10.2005r. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie 
 

do uchwały Nr XXVII/ 224/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w 
sprawie zwiększenia wartości mienia komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Chełmży ul. 3-go Maja 12a 

 
  W wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnych p.n. : 

a) „Odwodnienie ulic: Kochanowskiego, Prusa w Chełmży, protokół odbioru z dnia 29 
września 2004r.”, 

b) „Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Turystyczna, Spacerowa, Kościuszki, Rekreacyjna, 
Pensjonatowa, Letniskowa, Widokowa, Wczasowa, zasilenie plaży „STOLBUD” przy ul. 
Kościuszki w Chełmży”, protokół odbioru z dnia 30 czerwca 2005r., 

c) „Sieć wodociągowej i kanalizacji w ul. Traugutta (odnoga) w Chełmży” protokół odbioru 
z dnia 21 października 2005r. 

 
powstało nowe mienie komunalne: wodociągi z kompletną, hydranty pożarowe podziemne, 
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa w ulicach: 
a) ul. Kochanowskiego, ul. Prusa w Chełmży 

zał. nr 1                                         wartość:                               -               29.679,60zł     
 

b) ul. Turystyczna, Spacerowa, Kościuszki, Rekreacyjna, Pensjonatowa, Letniskowa, 
Widokowa, Wczasowa, zasilanie plaży”STOLBUD” przy ul. Kościuszki w Chełmży" 

                                                            wartość:                                -               247.133,06zł 
 

c) ul. Traugutta(odnoga) 
zał. nr 3                                         wartość:                                -               49.275,00zł 

 
 
    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. 


