
Uchwała Nr XV/98/11
Rady Miasta Dynów z dnia 28 grudnia 2011 roku

w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  rozbudowanej  Stacji  Uzdatniania  Wody  wraz  z 
ujęciami  wody,  zbiornikami  wody  oraz  sieci  wodociągowej  wraz  z  urządzeniami 
towarzyszącymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), Rada Miasta Dynów uchwala, 
co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Dynowie rozbudowanej Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody 
oraz sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Dynów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Dynów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Dynowie.



              Załącznik 
                                                                                                     do Uchwały Nr XV/98/11
                                                                                                     Rady Miasta Dynów

              z dnia 28 grudnia 2011roku

Zakres rzeczowy rozbudowanej stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami 
wody oraz sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi obejmuje:

1. Rozbudowany budynek stacji uzdatniania wody.
2. Zbiorniki wody uzdatnionej – 2 szt.
3. Studnie głębinowe wraz z obudową, ogrodzeniem i zasilaniem w energię elektryczną 

– 7 szt.
4. Rurociągi tłoczne wody surowej i uzdatnionej o przekrojach: ø 50 PE, ø 63 PE, ø 90 

PE, ø 110 PE, ø 110 PVC, ø 160 PVC i łącznej długości 8 142,00 m.

Wartość  wybudowanej  inwestycji,  wynikająca  z  kosztów  budowy  wynosi:  
4 067 966,64  zł  brutto  (słownie:  cztery  miliony  sześćdziesiąt  siedem  tysięcy  dziewięćset 
sześćdziesiąt  sześć  złotych  64/100 zł),  z  czego  3 924 388,44  zł  brutto  (3 879 621,56  zł  - 
koszty kwalifikowane, 44 766,88 zł – koszty niekwalifikowane) objęte jest projektem EFRR 
w ramach RPOWP na lata 2007-2013, a 143 578,20 zł brutto to koszty poza w/w projektem.


