
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie wyraŜenia zgody na podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; 
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; 
Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458); Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. WyraŜa się zgodę na podwyŜszenie kapitału zakładowego w spółce Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie o kwotę 
15.015.000 (słownie: piętnaście milionów piętnaście tysięcy złotych) poprzez utworzenie 
30.030 (słownie trzydzieści tysięcy trzydzieści) nowych udziałów o wartości nominalnej 
po 500 zł (słownie pięćset złotych) kaŜdy, które zostanie pokryte w całości wkładem 
niepienięŜnym. 
2. Przedmiot wkładu niepienięŜnego stanowią urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne 
wymienione w załączniku nr 1, który stanowi integralna część uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dnie podjęcia. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 
 Wymienione środki trwałe - urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne zostały 

wybudowane przez Wydział Inwestycji Miejskich ze środków budŜetowych Miasta w latach 

2005-2007 oraz w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych. 

 W zakresie sieci wodociągowej dotyczy to następujących ulic : ul. śyznej, ul. 

Kredowej od ul. Wakacyjnej,  ul. Sasanki od ul. Drewnianej, ul. Przodowników Pracy, ul. 

Rysiej, ul. Sowiej, ul. Koziej, ul. Romantycznej, ul. Na Stoku, ul. Budziszyńskiej, ul. 

Siemiradzkiego, ul. Kusocińskiego, ul. Sowińskiego, ul. Mieszka I, ul. Europejskiej, ul. 

Andersena, ul. Łukasińskiego, ul. Górnej, ul. Doroty, ul. Miodowej, ul. Wieczorkowskiego, 

ul. Responda, ul. Krzywoustego, ul. Krasińskiego-Duńska, ul. Przyjaciół śołnierza, rondo ul. 

Ku Słońcu-Derdowskiego-Dworska, ul. Niedźwiedziej. 

 W zakresie kanalizacji sanitarnej dotyczy to następujących ulic : ul. Rolnej, ul. 

RubieŜ, ul. Rajskiej, ul. Kusocińskiego, ul. Siemiradzkiego, ul. Budziszyńskiej, ul. Wilczej, 

ul. Mieszka I, ul. Europejskiej, ul. Północnej, ul. Płockiej, ul. Miodowej, ul. Krzywoustego, 

ul. Krasińskiego-Duńska, ul. Przyjaciół śołnierza, rondo ul. Ku Słońcu-Derdowskiego-

Dworska, ul. Niedźwiedziej. 

 Ponadto wybudowano przepompownie ścieków przy ul. Uczniowskiej, ul. Dębowej 

oraz ul. Fińskiej. 

 Zgodnie z art. 49 kodeksu cywilnego wybudowana infrastruktura techniczna w 

zakresie urządzeń, obiektów i sieci wodociągowych z chwilą podłączenia jej do sieci, staje się 

własnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady 

gminy naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy w zakresie określania 

zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta. 

 


