ZARZĄDZENIE NR 288/2019
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do ZGK Świebodzice Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 30, 58-160 Świebodzice
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XXII/124/07 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 05 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) zarządza się co następuje:
§ 1. Wnieść prawo własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Świebodzice położonej w granicach działki numer 529/1 o powierzchni 0,8000 ha, w obrębie Pełcznica
1 w Świebodzicach, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy prowadzi
księgę wieczystą nr SW1S/00039363/0 o wartości 303 000,00 zł, jako wkład niepieniężny (aport) do
ZGK Świebodzice Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 30, 58160 Świebodzice.
§ 2. W zamian za wkład niepieniężny (aport) Gmina Świebodzice obejmuje 303 udziały po
1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) każdy i posiadać będzie w Spółce łącznie 3 094
udziałów o wartości nominalnej 3 094 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery
tysiące 00/100).
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

Wydziału
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§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Paweł Ozga
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Uzasadnienie
Zgodnie z art 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
nieruchomość może być przedmiotem obrotu, w szczególności może być wniesiona jako wkład
niepieniężny (aport) do spółki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
została podjęta 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.
Przekazanie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świebodzice położonej
w granicach działki numer 529/1 o powierzchni 0,8000 ha, w obrębie Pełcznica 1 w Świebodzicach,
na rzecz ZGK Świebodzice Spółki z o. o. ma na celu zorganizowanie na jej terenie bazy
magazynowej, która przyczyni się do poprawy organizacji i usprawni wykonywanie zadań przez ZGK
Świebodzice Spółki z o. o.

Sporządziła: Magdalena Pierzchała
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