
UCHWAŁA NR LXVI/363/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 28 września 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 (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. 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, obejmującego odcinki sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej wraz z urządzeniami o wartości 787.948,60 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. 

   
   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Załącznik do Uchwały Nr LXVI/363/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 28 września 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 

wytworzenia w zł 

 
1. IT.7013.9.2021 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa ulicy Siennej 
w Świebodzicach 

1.Sieć kanalizacji sanitarnej z PVC-U o średnicy 
200 mm – 300 m wraz ze studniami 

kanalizacyjnymi dn 425; 
2.Sieć kanalizacji deszczowej z PVC-U o średnicy 

200 mm – 301 m wraz ze studniami 
kanalizacyjnymi dn 425; 

385000,00 

2. IT.7013.6.2021 

Kanalizacja deszczowa na działkach nr 555/5; 
547; 286/13; 288/3; 289/32; 285/1; 238/2; 59/3; 
52/1; 59/4; 53 obręb Pełcznica 1, Świebodzice 

 
1.Sieć kanalizacji deszczowej z PVC-U o średnicy 

400 mm – 320 m wraz ze studniami 
kanalizacyjnymi betonowymi dn 1000, dn 1200 - 9 

sztuk oraz  przykanalikami; 
2.Sieć kanalizacji deszczowej z PVC-U o średnicy 

500 mm – 68 m wraz ze studnią kanalizacyjną 
betonową dn 1500 - 1 sztuka; 

402948,60 

  
RAZEM 787.948,60 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVI/363/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 28 września 2022 r. 

Wybudowane przez Gminę Świebodzice odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz 
z uzbrojeniem, wymienione w załączniku do Uchwały powinny stanowić infrastrukturę eksploatowaną 
i zarządzaną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzicach, co 
uzasadnia przeniesienie ich 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), celowości wniesienia 
aportu na pokrycie udziałów oraz jego wartosć podlegają zaopiniowaniu przez Radę Miejską. 

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