
 

UCHWAŁA Nr XI.116.2015 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 24 września 2015 r. 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX.85.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 

25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 

oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umów 

 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z  2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), 

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 

      § 1. W uchwale Nr IX.85.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2015 r.                  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność 

Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów załącznik 

do uchwały otrzymuje brzmienie:   

 

Lp. Określenie Ilość 
Data przyjęcia 

do 
użytkowania 

Wartość  
nabycia w zł 

1 2 3 4 5 

1 Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie 
PCV  200 

o dł. 2271 m 
31.10.2014 r. 463 921,18 

2 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w m. 

Zalesie 
PVC  160 

o dł. 701,0 m 
31.10.2014 r. 83 584,60 

3 Pompownia ścieków P-I w m. Zalesie Qdśr = 63,9 m3/d 
 

31.10.2014 r. 146 657,41 

4 
Pompownia ścieków P-I w m. Zalesie – 

zwiększenie wartości obiektu 
wzrost mocy o 

28 kW 
30.12.2014 r. 2 201,40 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XI.116.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX.85.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 

2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących 

własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umów 

 

 

W załączniku do Uchwały Nr IX.85.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 

2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność 

Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

wprowadzono zmiany w wartości całej inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Zalesie, w łącznej kwocie 205,33 zł. Kwota ta dotyczy naliczonych odsetek 

od pożyczki zaciągniętej na realizację w/w zadania. W pkt:  

1. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie wartość nabycia zwiększy się zwiększy się 

o kwotę 137,23 zł, do kwoty 463 921,18 zł, 

2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w m. Zalesie wartość nabycia zwiększy się 

o kwotę 24,73 zł, do kwoty 83 584,60 zł, 

3. Pompownia ścieków P-I w m. Zalesie wartość nabycia zwiększy się o 43,37 zł, 

do kwoty 146 657,41 zł.  
W związku z powyższym podjęcie tej uchwały uznaje się za zasadne. 


