
 

UCHWAŁA Nr XLI.427.2018 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 26 kwietnia 2018 r.  
 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 

21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do 

wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów 

i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130)  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie 

przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych 

gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania          

i oczyszczania ścieków komunalnych zmienionej uchwałami: Nr XII/93/07 z dnia 

27 września 2007 r., Nr XLI/371/10 z dnia 25 marca 2010 r., Nr XLVIII/455/10 z dnia 

28 października 2010 r., Nr XVI/173/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr XXVIII/296/13 z dnia 

31 stycznia 2013 r., Nr XLII/429/14 z dnia 27 lutego 2014 r. oraz NR XXIV.250.2016 z dnia 

29 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.1. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały wykreśleniu podlega pozycja:  

 

ŚRODKI TRWAŁE RUCHOME 

Lp. Określenie 
Data przyjęcia 

do użytkowania 

Wartość 
inwentarzowa 

brutto 

1 2 3 4 

3 
Pompa 80WR30/45 11KW 2900 – hydrofornia  

w Nowym Dworze 
26.06.2002 r. 7.863,00 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XLI .427.2018 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 

21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego 

służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów 

i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 

 

 
Zmiany w załączniku nr 2 wprowadzono zgodnie z wnioskiem Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w Złotowie z dnia 26 marca 2018 r.  

 

 

 

 


