
ZARZĄDZENIE NR 1144/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  z/s w Świebodzicach ul. Kasztanowa 1.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach nr 
XXII/124/07 z dnia 5 grudnia 2007 r., w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach 
prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Świebodzice (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z 2008r. 
Nr 12 poz. 206)  zarządza się,  co następuje :

§ 1. Wnieść prawo własności rzeczowego majątku trwałego należącego do Gminy Świebodzice, 
obejmującego sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej o wartości 146.986,89 zł, wymienione 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki z o.o. Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji z/s  w Świebodzicach ul. Kasztanowa 1, na podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki.

§ 2. W zamian za wkład niepieniężny (aport) Gmina Świebodzice obejmuje 1470 udziałów po 
100,00zł (słownie: sto złotych) każdy i posiadać będzie w Spółce, łącznie 273463 udziałów o wartości 
nominalnej 27.346.300,00zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy 
trzysta złotych).

Kwotę 13,11 zł (słownie: trzynaście złotych 11/100 gr) dopełniającą udziały Gminy Świebodzice do 
pełnej wartości zostaną przekazane w formie pieniężnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Bogdan Kożuchowicz
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Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z urządzeniami na terenie miasta
Świebodzice, które zostają wniesione jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki z o.o. Zakład
Wodociągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach ul. Kasztanowa 1.

Lp.
Numer zadania
inwestycyjnego Elementy podlegające przekazaniu

Wartość wg kosztów
wytworzenia w zł

1.

IT.7013.16.2016

Sieć kanalizacji sanitarnej, wybudowana w

ramach zadania: „Przyłączenie budynków
mieszkalnych przy ul. Wolności 1, 3, i

ul. Strzegomskiej 14, 16 do
istniejących sieci kanalizacji

sanitarnych i kanalizacji deszczowych
wraz z likwidacją przepływowych

osadników ścieków”. 89.849,24 zł

2.

IT.7013.16.2016

Sieć kanalizacji deszczowej, wybudowana

w ramach zadania: „Przyłączenie
budynków mieszkalnych przy ul.

Wolności 1, 3, i ul. Strzegomskiej 14,
16 do istniejących sieci kanalizacji
sanitarnych i kanalizacji deszczowych
wraz z likwidacją przepływowych

osadników ścieków”. 57.137,65 zł

RAZEM
146.986,89 zł

Załącznik do zarządzenia Nr 1144/2017

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 29 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 1
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UZASADNIENIE

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakład Wodociągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach ul. Kasztanowa 1.

Wybudowana przez Gminę Świebodzice sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymienione w

załączniku nr 1, powinna stanowić infrastrukturę eksploatowaną i zarządzaną przez ZWiK Sp. z o.

o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej 1.

Z uwagi na powyższe uznaje się za celowe przekazanie przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej

do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach.

Id: 15719C9C-28B4-402D-AF3F-D4B6B2C40994. Podpisany Strona 1 z 1




