
UCHWAŁA NR LXIX/377/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie zamiar wniesienia przez Burmistrza Miasta Świebodzice w formie 
wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzicach (KRS nr 0000146255) prawa własności 
rzeczowego majątku trwałego należącego do Gminy Świebodzice, stanowiącego fabrycznie nowy 
samochód elektryczny marki Mercedes–Benz ( model: eVito Tourer 129, rok produkcji: 2022) z  
ładowarką samochodową, o łącznej wartości 299 505,00 zł.  

2. Szczegółowy przedmiot aportu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Aneta Dobosz 
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Załącznik do Uchwały Nr LXIX/377/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

Wykaz oraz wycena wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  z siedzibą w Świebodzicach 

Lp. 
Numer zadania 
inwestycyjnego Elementy podlegające przekazaniu 

Wartość  wg kosztów 
zakupu  

w zł 

 
1. IT.7013.11.2022 

Fabrycznie nowy samochód elektryczny 
marki Mercedes–Benz (model: eVito Tourer 129, 
rok produkcji 2022 z ładowarką samochodową. Nr 
nadwozia W1V44770513968124). 

299 505,00    
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIX/377/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

Zakupiony w ramach zadania ZAKUP TABORU ZEROEMISYJNEGO NA POTRZEBY 
GMINY ŚWIEBODZICE WRAZ Z BUDOWĄ STACJI ŁADOWANIA  przez Gminę 
Świebodzice samochód elektryczny Mercedes–Benz (model eVito Tourer 129, rok produkcji 
2022 z ładowarką samochodową), wymieniony w załączniku do uchwały  służyć ma do przewozu 
pracowników i sprzętu w celu prawidłowej ekspolatacji  infrastruktury zarządzanej przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzicach. Uzasadnia to przeniesienie jego 
własności na ten podmiot, będący jednoosobową spółką Gminy. 

Stosownie do § 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. Urz. Woj. Dol. z 2008 r. nr 12 poz. 206), celowość wniesienia 
aportu na pokrycie udziałów oraz jego wartość podlegają zaopiniowaniu przez Radę Miejską. 

Wartość wnoszonego aportu ustalono jako odpowiednik kosztów jego zakupu, stanowiącą 
jednocześnie wartość księgową tego mienia. 
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