
UCHWAŁA NR XVII/108/2020 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przekazania w użytkowanie przyłączy wodociągowych stanowiących mienie gminy Przesmyki dla 
Związku Komunalnego"Paprotnia" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) Rada Gminy Przesmyki uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazuje w użytkowanie na rzecz Związku Komunalnego "Paprotnia" na czas przynależności Gminy do 
Związku następujące mienie: 

1. Przyłącze wodociągowe w Przesmykach na działce nr ewidencyjny 573, 574, 575, 576 o długości 165,8 m 
oraz  wartości brutto 15 553,50 zł. 

2. Przyłącze wodociągowe w Łysowie na działce nr ewidencyjny 1004 o długości 45,9 m oraz wartości brutto 
7 553,50 zł. 

§ 2. Przekazanie majątku nastąpi na podstawie niniejszej uchwały i dowodów PT. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Uzasadnienie

Działanie inwestycyjne pn: "Wykonanie przyłącza wodociągowego do punktu czerpalnego w m. Przesmyki
na dz. nr 573" realizowane było na podstawie Umowy nr 74/2019 z dnia 03.10.2019 r. zawartej pomiędzy
Gminą Przesmyki a Wykonawcą.

Natomiast działanie inwestycyjne pn: "Wykonanie przyłącza wodociągowego do punktu czerpalnego w m.
Łysów na działce nr 1004" realizowane było na podstawie Umowy nr 73/2019 z dnia 03.10.2019 r. zawartej
pomiędzy Gminą Przesmyki a Wykonawcą.

Całkowita wartość przyłącza wodociągowego do punktu czerpalnego w m. Przesmyki na dz. nr 573, 574,
575, 576 wynosiła brutto 15 553,50 zł, w tym: wykonawstwo brutto 14 000,00 zł + opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego brutto 1 000,00 zł + inwentaryzacja przyłącza wodociągowego - brutto 553,50 zł.

Całkowita wartość przyłącza wodociągowego do punktu czerpalnego w m. Łysów na działce nr
1004 wynosiła brutto 7 553,50 zł, w tym: wykonawstwo brutto 6 000,000 zł + opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego brutto 1000,00 zł + inwentaryzacja przyłącza wodociągowego - brutto 553,50 zł.

Powstałe mienie w wyniku budowy przyłączy wodociągowych podlega przekazaniu Związkowi
Komunalnemu „Paprotnia" na czas przynależności Gminy do Związku.

Przekazanie mienia nastąpi na podstawie niniejszej uchwały i dowodów PT z niezbędnymi załącznikami.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski 
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