
UCHWAŁA NR XI/87/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod 
firmą: ZGK Świebodzice Spółka z o.o. z/s w Świebodzicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), uchwala się co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zamiar wniesienia przez Burmistrza Miasta Świebodzice do spółki pod 
firmą: ZGK Świebodzice Sp. z o.o. z/s w Świebodzicach wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa 
własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej 
w Świebodzicach, w granicach działki gruntu numer 529/1, o ogólnej powierzchni 0,8000 ha, obręb 
Pełcznica 1, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą KW nr SW1S/00039363/0, o wartości 303.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zdzisław Pantal
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Uzasadnienie

Przekazanie nieruchomości niezabudowanej położonej w Świebodzicach, w granicach działki gruntu
numer 529/1, o ogólnej powierzchni 0,8000 ha, obręb Pełcznica 1, na rzecz ZGK Świebodzice Sp.
z o.o. z/s w Świebodzicach ma na celu zorganizowanie na jej terenie bazy magazynowej, która
przyczyni się do poprawy organizacji i usprawni wykonywane zadania przez ZGK Świebodzice Sp.
z o.o. z/s w Świebodzicach.

W celu określenia wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego do ZGK Świebodzice Spółka z o.o.
z/s w Świebodzicach sporządzony został w dniu 11 czerwca 2019 roku przez rzeczoznawcę
majątkowego operat szacunkowy nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 529/1, o ogólnej
powierzchni 0,8000 ha, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, w którym wartość wkładu została
określona na kwotę 303.000,00 zł (słownie: trzysta trzy tysiące 00/100).

Burmistrz Miasta Świebodzice uznając za celowe przekazanie przedmiotowej nieruchomości do
ZGK Świebodzice Sp. z o.o. z/s w Świebodzicach, na podstawie §1 pkt 2 Uchwały nr XXII/124/07
Rady Miejskiej w Świebodzicach 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 2008 r. nr 12 poz. 206), zwrócił się do Rady Miejskiej
w Świebodzicach o wyrażenie opinii w zakresie celowości zamierzenia oraz wyceny wnoszonego
mienia.

Id: CD94B166-FC76-4E93-A9E8-56DAD0926C0E. Podpisany Strona 1 z 1




