
UCHWAŁA NR RG-XVII/181/19 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej 
mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 
poz. 506) Rada Gminy Sitkówka – Nowiny uchwala co następuje:

§ 1. Przekazuje w użytkowanie na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, 
na czas przynależności Gminy do Związku, następujące mienie gminne:

1. Sieć wodociągowa  na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb 
geod. Zagrody  o wartości brutto zł 393 655,77.

2. Sieć kanalizacji sanitarnej  na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, 
obręb geod. Zagrody  o łącznej długości L=718,58mb, oraz wartości brutto zł 400 307,03.

§ 2. Przekazanie majątku nastąpi na podstawie niniejszej uchwały i dowodów PT (wraz z niezbędnymi 
załącznikami), w istniejącym stanie technicznym oraz w oparciu o  posiadaną przez Urząd Gminy 
dokumentację techniczno - prawną.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały Rada Gminy powierza Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne na terenie działek nr
ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj.
świętokrzyskie”, obejmowało budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 225,
197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37 w m. Zgórsko.

W/w zadanie inwestycyjne realizowane było na podstawie umowy Nr INO.272.21.U.19 z dnia
16.05.2019r. zawartej pomiędzy Gminą Sitkówka – Nowiny a Wykonawcą. Całkowita wartość robót
wynosiła: wykonawstwo brutto zł 740 000,00 + nadzór inwestorski brutto zł 4 920,00 + dokumentacja
projektowa brutto zł 48 831,00 + warunki techniczne budowy sieci zł brutto 211,80 tj. łącznie brutto zł 793
962,80. W ramach umowy wykonano łącznie 1176,53mb sieci wodociągowej oraz przepięto 31,4mb
przyłączy, oraz wykonano łącznie 718,58mb sieci kanalizacji sanitarnej.

Mienie powstałe w wyniku budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, podlega przekazaniu na
rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, na czas przynależności Gminy
Sitkówka-Nowiny do Związku. Przekazanie mienia nastąpi na podstawie niniejszej uchwały i dowodów PT
z niezbędnymi załącznikami.
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