
U C H W A Ł A   Nr VI/37/2011 

Rady Gminy Kołbaskowo 

z dnia 28 marca  2011 r. 

 

 

w sprawie zaniechania inwestycji. 

           

Na podstawie art. 18  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późn. zm.) 

Rada Gminy  Kołbaskowo postanawia, co następuje: 

 

             

 §1. Wyraża się zgodę na zaniechanie niżej wymienionych inwestycji z 

dotychczasowo poniesionymi nakładami: 

    

1) Przebudowa drogi gminnej Siadło-Dolne ,Kurów      -    78.652,79 zł 

2) Budowa sieci kanalizacji deszczowej  wraz z  

przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego 

 na terenie działek o nr ew. 123,130,131,135,137/1  

obręb Warzymice, gmina Kołbaskowo                       -  124.440,00 zł 

3) Budowa remizy Kołbaskowie                                     -    29.621,60 zł 

4) Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę 

 w Barnisławiu                                                            -    33.480,00 zł 

5) Wykonanie kanalizacji w obrębie autostrady A6        -    29.280,00 zł 

6) Wykonanie kanalizacji deszczowej w drodze gminnej 

 w m. Przecław                                                             -   59.780,00 zł 

7) Budowa boiska przy Zespole Placówek 

 Oświatowych w Kołbaskowie                                     -   18.300,00 zł 

                 

§2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo. 

 

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

 

 

                                            Przewodniczący Rady Gminy 
 

                                            Ryszard Wierzbicki 
 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

Zaniechanie realizacji zadań inwestycyjnych następuje w związku: 

1. Przebudowa drogi gminnej Siadło-Dolne ,Kurów       -    78.652,79 zł 

Nie zostało przyznane dofinansowanie na realizację inwestycji  oraz 

minął termin ważności pozwolenia na budowę. 

2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej  wraz z  

przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego 

 na terenie działek o nr ew.123,130,131,135,137/1  

obręb Warzymice, gmina Kołbaskowo                       -  124.440,00 zł 

Minął termin ważności pozwolenia na budowę. 

3. Budowa remizy w Kołbaskowie                                 -    29.621,60 zł 

Odstąpiono od realizacji w związku z przejęciem terenu po byłej jednostce 

wojskowej w Kołbaskowie. 

4. Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę 

 w Barnisławiu .                                                           -    33.480,00 zł 

Rada Gminy poprzedniej kadencji negatywnie zaopiniowała inwestycję z 

uwagi na wysokie koszty budowy. 

5. Wykonanie kanalizacji w obrębie autostrady A6        -    29.280,00 zł 

Inwestycja wykonana przez podmioty prywatne, wybudowaną sieć 

przekazano na własność gminy. 

6. Wykonanie kanalizacji deszczowej w drodze gminnej 

 w m. Przecław                                                             -   59.780,00 zł 

Minął termin ważności pozwolenia na budowę. 

7. Budowa boiska przy Zespole Placówek 

 Oświatowych w Kołbaskowie                                     -   18.300,00 zł 

W tym samym miejscu powstał kompleks boisk w ramach programu 

„ORLIK 2012” .  

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


