Zarządzenie Nr 0050.405.2018
Prezydenta Miasta Będzina
4 października 2018 roku
dnia
z
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.251.2018 Prezydenta Miasta Będzina
zdnia 11 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia na majątek Gminy Będzin
urządzeń infrastruktury technicznej biegnącej wzdłuż ulicy Gzichowskiej
w Będzinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Namiarkową do skrzyżowania
z ulicą Odkrywkową.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 44 pkt 6, art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi
zmianami), art. 181 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1025)

zarządzam:
51
Dokonać zmiany zarządzenia Nr 0050.2512018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia
11 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia na majątek Gminy Będzin urządzeń infrastruktury technicznej biegnącej wzdluż ulicy Gizchowskiej w Będzinie, na odcinku
od skrzyżowania z ulicą Namiarkową do skrzyżowania z ulicą Odkrywkową, poprzez
wpisanie w miejsce zapisu pkt 3 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,
odnoszącego się do sieci wodociągowej @ 250 PE o dlugosci 1563.57 m i wartości
360 520, - zapisu następującej treści:
„3.

Sieć wodociągowa
@ 250 PE o długości

360 520,- "

1424,71 m

52
Pozostale

zapisy zarządzenia
załącznika
infrastruktury technicznej, pozostają bez zmian.
i

wykaz urządzeń

stanowiącego

53
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta
Gospodarki Nieruchomościami.

i

Naczelnikowi Wydzialu

54

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SporządZNa: Maria Węgrzyn
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UZASADNIENIE
W sporządzonej — na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
iKanalizacji Sp. z o. 0. ~ kalkulacji „Wartości rynkowej sieci wodociągowej
ikanalizacyjnej ulica Gzichowska" (byla siec' AHOLDU) nastapila pomylka
we wskazaniu długości sieci wodociągowej @ 250 PE, poprzez blednie podaną jej
długość powstala ze zsumowania wszystkich sieci: (Z 90, 0 200 i @ 250.
Natomiast wartości poszczególnych sieci przedstawione są prawidlowo.

Zmiana zarządzenia w zakresie podania prawidlowe] dlugości sieci (Z 250 będzie
podstawą do wprowadzenia korekty w mieniu komunalnym, a następnie podpisania
oświadczenia prostującego bląd w umowie przeniesienia aportu do Spółki z o. o.
MPWiK Repert, A Nr 5790/2018 zawartej w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
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