
 

UCHWAŁA Nr XXVII.293.2017 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 30 marca 2017 r.  

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. W uchwale Nr VI.44.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 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 udostępnienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, zmienionej uchwałą 

Nr XXV.260.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały 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, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W załączniku do w/w uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w poz. 1 – Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Grodnie, w rubryce 5 

– Wartość nabycia w zł, wartość 161 657,20 zł zastępuje się wartością 168362,20 zł,  

b)  w poz. 2 – Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Bielawie, w rubryce 5 

-  Wartość nabycia w zł, wartość 159 236,47 zł zastępuje się wartością 165 941,47 zł 

c)  w poz. 3 – Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków  w Grudnej, w rubryce 5 

-  Wartość nabycia w zł, wartość 249 851,61 zł zastępuje się wartością 256 556,61 zł 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

do uchwały Nr XXVII.293.2017 Rady Gminy Złotów 

z dnia 30 marca 2017 r.  

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie                    

w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych                                   

wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz 

udostępnienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

 

 

W załączniku do uchwały Nr VI.44.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 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 udostępnienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, 

zmienionej uchwałą Nr XXV.260.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 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 wartościach 

pozycji 1, 2 i 3 z powodu zakupu rejestratorów Celleo do pomiaru przepływu ścieków wraz 

ze skrzynkami interfejsowymi oraz kablami PC dla każdej z trzech oczyszczalni.  

W związku z powyższym podjęcie tej uchwały uznaje się za zasadne. 

 

 

 

 


