
 

UCHWAŁA Nr XII.131.2015 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 października 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  2015 r.  poz. 1515) 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, 

zmienionej uchwałą 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, 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. 380 899,06 

2 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w m. 

Zalesie 
PVC  160 

o dł. 701,0 m 
31.10.2014 r. 68 626,50 

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

 
31.10.2014 r. 

122 201,74 

4 
Pompownia ścieków P-I w m. Zalesie – 

zwiększenie wartości obiektu 
wzrost mocy o 

28 kW 
30.12.2014 r. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady 

                                                                                     /-/ Sławomir Czyżyk 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XII.131.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 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 
 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dlatego należy 

obniżyć kwoty zawarte w tabeli załącznika do uchwały Nr XI.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 

o podatek VAT naliczony.   

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


