Uchwała Nr XXXVI/310/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 31 maja 2005 roku
w sprawie: akceptacji zawarcia porozumienia odnośnie sprzedaży przez Gminę
sieci gazowej znajdującej się w miejscowości Drezdenko w ul. Długiej ,
Polnej, Okrężnej, Piaskowej, Norwida, Orzeszkowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym tj z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ( z 2002 r :
z 31.03.2002 r Dz. U. Nr 23 poz.220, z 22.06.2002 Dz. U. Nr 62 poz.558, z 27.10.2002 Dz.
U. Nr 113 poz.984, z 01.01.2003 Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003r : z 11.07.2003 Dz. U. Nr
80 poz.717, z 17.11.2003 Dz. U. Nr 162 poz.1568 , Dz. U. z 2002 r zmiana 01.01.2004 Dz.
U. Nr 153 poz. 1271, z 27.07.2004 Dz. U. Nr 214 poz.1806 z 2004 r : z 01.05.2004r Dz. U
Nr 102 poz.1055, z 01.07.2004 Dz. U. Nr 116 poz. 1203)
uchwala się co następuje :
§1
Rada Miejska wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z Wielkopolską Spółką
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Oddział Zakład Gazowniczy Szczecin
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
§3
Traci moc uchwała Nr XXXIV/287/05 Rady miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005
w sprawie akceptacji zawarcia umowy użyczenia odnośnie przekazania przez Gminę sieci
gazowej znajdującej się w miejscowości Drezdenko w ul. Długiej, Polnej, Okrężnej,
Piaskowej, Norwida , Orzeszkowej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Uzasadnienie
Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Szczecin
proponuje zawarcie porozumienia, które zawiera procedurę przejęcia odpłatnie przez Zakład
sieci gazowej będącej własnością gminy w zamian za wykonanie własnymi siłami i na własny
koszt przez zakład określonej inwestycji na terenie gminy Drezdenko .
W załączeniu projekt porozumienia , określający warunki jakie musi spełnić Zakład
Gazowniczy aby Gmina sprzedała sieć znajdującą się w miejscowości Drezdenko
w ul.
Długiej , Polnej, Okrężnej, Piaskowej, Norwida, Orzeszkowej .

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/310/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 31 maja 2005 roku
POROZUMIENIE
zawarte w dniu ......................... r pomiędzy Gminą Drezdenko reprezentowaną przez :
Burmistrza - dr Romana Cholewińskiego
Urząd Miasta i Gminy 66-530 Drezdenko, ul. Warszawska 1, NIP : 595-00-07-025
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Halickiej
zwaną dalej Gminą
a
Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Oddział Zakład
Gazowniczy Szczecin – reprezentowanym przez :
1. mgr inż. Andrzeja Szuroburę – Dyrektora Oddziału
2. mgr inż. Kazimierza Hermanowskiego – Z-cę Dyrektora ds. Handlowych zwanym
w treści porozumienia ,,Zakładem Gazowniczym’’
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest realizacja przez

Zakład Gazowniczy zadania

inwestycyjnego pn. ,, Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w miejscowościach
Lipno-Tuczępy-Niegosław ’’ zwanego dalej ,, zadaniem” w zamian za sprzedaż
Zakładowi Gazowniczemu sieci gazowej wybudowanej przez Gminę i znajdującej się
na jej terenie w miejscowości Drezdenko w ul. Długiej , Polnej, Okrężnej, Piaskowej,
Norwida, Orzeszkowej mającej wartość 270.669,50 zł za cenę umowną 10.000zł
(netto) + VAT.
§2
1. Inwestorem zadania jest Zakład Gazowniczy Szczecin. Zakres zadania obejmuje
wykonanie w miejscowościach Niegosław-Lipno-Tuczępy odcinków sieci gazowej :


Gazociąg de 90 PE o długości ok.2190 mb



Gazociąg de 63 PE o długości ok. 5920 mb



Gazociąg de 50 PE o długości ok.1100 mb



Przyłącza gazowe de 25 PE o łącznej długości ok. 4000 mb (267 szt.)

§3
1. Koszt realizacji zadania wyniesie ok. 750.000 zł + VAT i został ustalony w oparciu o
przewidywany zakres robót określony w §2.
2. Zakład Gazowniczy na podstawie warunków przyłączenia na własny koszt zleci
wykonanie projektu technicznego oraz budowę przedmiotowej sieci gazowej wybranej
firmie budowlanej .
3. Zakład Gazowniczy odstąpi od pobierania od mieszkańców opłat przyłączeniowych i
wykona wtórnik geodezyjny do celów projektowych na własny koszt.
4. Termin zakończenia realizacji inwestycji 2006-2007r
§4
W zamian za wybudowanie przez Zakład Gazowniczy sieci gazowej wymienionej w §2
Gmina sprzeda dla Zakładu Gazowniczego sieć gazową wybudowaną z własnych środków
znajdującą się na terenie Gminy w miejscowości Drezdenko zgodnie z §1.
Sprzedaż nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Gminę po uzyskaniu przez
Zakład Gazowniczy pozwolenia na budowę sieci gazowej wymienionej w §2.
§5
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.

GMINA

ZAKŁAD GAZOWNICZY

