
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca uchwałę 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. W uchwale Nr XII/336/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie 
wyraŜenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w podwyŜszonym 
kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Szczecinie, zmienionej uchwałą Nr XIV/379/07 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 29 października 2007 r.; wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„ § 1. 2 Gmina Miasto Szczecin obejmie w całości 2.578 nowych udziałów o łącznej wartości 
nominalnej 1.289.000 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 
złotych) pokrywając je wkładem niepienięŜnym.” 
 
2 ) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. 3 Przedmiot wkładu niepienięŜnego stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane 
urządzeniami wodociągowymi lub kanalizacyjnymi: 
1) działka nr 2/57 z obrębu 2008 przy ul. Szafera 128b o wartości 71.500 zł, 
2) działka nr 14/4 z obrębu 3013 przy ul. BoŜeny 11 o wartości 243.000 zł, 
3) działka nr 14/5 z obrębu 3013 przy ul. BoŜeny 11a o wartości 60.500 zł, 
4) działka nr 1/13 z obrębu 2019 przy ul. Moczarowej o wartości 176 000 zł, 
5) działka nr 17/3 z obrębu 4306 przy ul. Jordana o wartości 111.500 zł, 
6) działka nr 3/31 z obrębu 4108 przy ul. Zwierzynieckiej 1m o wartości 492.500 zł, 
7) działka nr 9/9 z obrębu 2093 przy ul. Bieszczadzkiej 14a o wartości 20.500 zł, 
8) działka nr 248/4 z obrębu 4196 przy ul. Uczniowskiej o wartości 36.500 zł, 
9) działka nr 83/21 z obrębu 2149 przy ul. Boh. Narwiku o wartości 13.000 zł, 
10) działka nr 302/7 z obrębu 4196 przy ul. Dębowej o wartości 33.500 zł, 
11) działka nr 103/9 z obrębu 2109 przy ul. Jagodowej 9 o wartości 30.500 zł.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie wystąpił z wnioskiem 

o wniesienie aportem na majątek Spółki nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem 

uŜyteczności publicznej - przepompownią ścieków i stacją trafo.   

Obiekty wyposaŜone w urządzenia kanalizacyjne wraz zagospodarowaniem terenu zostały 

przekazane z mocy prawa na rzecz uŜytkownika terenu tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Szczecinie. Teren ogrodzony i zagospodarowany. 

Z uwagi na przedmiot wyceny, który nie jest i nie moŜe być przedmiotem obrotu rynkowego, 

określono wartość odtworzeniową prawa własności w/w nieruchomości. Zakres szacowania 

obejmuje określenie wartości odtworzeniowej nieruchomości oraz wyodrębnienie prawa 

własności działki gruntu. 

 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. 

 


