
UCHWAŁA NR RG-XVII/182/19 
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 kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid.  398/54 w m. Zagrody ul. Poziomkowa,  o łącznej długości 
L=17,60m, oraz wartości brutto zł 14 510,25.

2. Sieć wodociągowa na działce nr ewid. 283/14, 284/14, 283/13, 284/13, 494/5, 495/6 w m. Zagrody ul. 
Konwaliowa, o łącznej długości L=85,79m, oraz wartości brutto zł  61 366,20.

3. Sieć kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 283/14, 284/14, 283/13, 284/13, 494/5, 495/6 w m. 
Zagrody ul. Konwaliowa, o łącznej długości L=86,66m, oraz wartości brutto zł 21 916,60.

4. Sieć wodociągowa na działkach nr ewid. 297, 632/2, 632/11  w m. Kowala, o łącznej długości 
L=102,17mb, oraz wartości brutto zł 26 199,15.

5. Sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 297, 632/2, 632/11 w m. Kowala o łącznej długości 
L=72,14mb, oraz wysięgnikiem ONS o długości L= 3,0mb, o łącznej  wartości brutto zł 51 430,60.

6. Sieć wodociągowa na działce nr na dz. nr ewid. 729/15, 729/25, 729/24, 730/14, 730/13, 730/12, 731/23, 
w m. Kowala o łącznej długości L=348,68m, oraz wartości brutto zł 104 896,95.

7. Sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 728/17, 728/26 w m. Kowala o łącznej długości 
L=249,62mb, oraz wartości brutto zł 180 370,25.

§ 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 powierza się Wójtowi Gminy.

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

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Zagrody,
Zgórsko, Kowala Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”, obejmowało realizację: zadanie nr
1-  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zagrody ul. Poziomkowa, inwestycja na działce
nr ewid. 398/54, obręb Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny, zadanie nr 2 - Budowa wodociągu i kanału
sanitarnego w m. Zagrody, inwestycja na działce nr ewid. 283/14, 284/14, 283/13, 284/13, 494/5, 495/6
obręb Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny, zadanie nr 3 - Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w m.
Kowala, inwestycja na działkach nr ewid. 297, 632/2, 632/11, Gmina Sitkówka-Nowiny, zadanie nr 4 -
Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Kowala, Gm. Sitkówka– Nowiny - stanowiąca XII etap w realizacji
projektu tj. odcinek wodociągu na dz. nr ewid. 729/15, 729/25, 729/24, 730/14, 730/13, 730/12, 731/23, od
istniejącego węzła W14 do istniejącego węzła W24, stanowiąca XII etap w realizacji projektu, zadanie nr 5
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kowala, Gm. Sitkówka– Nowiny, stanowiąca XIV etap w  realizacji
projektu - odcinek kanału sanitarnego na dz. nr ewid. 728/17, 728/26 od istniejącej studni S9 do studni S55
włącznie z jej wykonaniem.

W/w zadanie inwestycyjne realizowane było na podstawie umowy Nr INO.272.50.U.19  z dnia
09.07.2019r. zawartej pomiędzy Gminą Sitkówka – Nowiny a Wykonawcą. Całkowita wartość robót
wynosiła: wykonawstwo brutto zł 457 190,00, nadzór inwestorski brutto zł 3 500,00 tj. łącznie brutto zł 460
690,00. W ramach umowy wykonano łącznie 536,64m sieci wodociągowej i 426,02m sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wysięgnik ONS długości 3,0mb. 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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