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Zarządzenie nr Or.0050.45.2013 

Wójta Gminy Walce 

z dnia 21 sierpnia 2013 r. 
 

 

w sprawie obniżenia rocznych stawek amortyzacyjnych dla środków trwa-

łych wytworzonych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” 

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialne-

go, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę po-

za granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 289) za-

rządzam, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Ustalam indywidualną roczną stawkę amortyzacyjną dla środków trwałych wytwo-

rzonych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porząd-

kowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” w wysokości 0,50%. 

2. Stawka amortyzacyjna, o której mowa w ust. 1, dotyczy następujących środków 

trwałych: 

1) zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz 

siecią wodociągową do przepompowni ścieków w miejscowości Walce (numer 

ewidencyjny: 2/90001/000172/2012), 

2) agregat prądotwórczy marki Vanguard (numer agregatu: M 297280) (numer 

ewidencyjny: 3/90001/000178/2012), 

3) zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w miejscowości 

Grocholub (numer ewidencyjny: 2/90001/000179/2012), 

4) urządzenie monitorujące przepompownię ścieków PW-1 (numer ewidencyjny: 

6/90001/000180/2012), 

5) urządzenie monitorujące przepompownię ścieków PW-2 (numer ewidencyjny: 

6/90001/000181/2012), 

6) urządzenie monitorujące przepompownię ścieków PW-3 (numer ewidencyjny: 

6/90001/000182/2012), 

7) urządzenie monitorujące przepompownię ścieków PW-4 (numer ewidencyjny: 

6/90001/000183/2012), 

8) urządzenie monitorujące tłocznię ścieków P-1 (numer ewidencyjny: 

6/90001/000184/2012). 
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§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce. 
 

§ 3 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 4 

 

Traci moc zarządzenie nr Or.0050.91.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia  

2012 r. w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych dla sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2013 r. 

 

 

 

                                                              WÓJT GMINY WALCE 
 
                                                            /-/mgr Bernard Kubata 

 


