
Projekt

z dnia  22 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do komunalnej spółki                                                          
z o.o. ,,Wodociągi i Kanalizacja Turawa” z siedzibą w Kotorzu Małym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/223/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. Rady Gminy 
Turawa w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Turawa - Rada Gminy 
Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie aportem następujących zabudowanych działek stanowiących własność 
Gminy Turawa o łącznej wartości 435 560,00 zł netto (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset 
sześćdziesiąt złotych i 00/100) w celu zwiększenia udziałów w kapitale zakładowym komunalnej spółki z o.o. 
„Wodociągi i Kanalizacja Turawa” z siedzibą w Kotorzu Małym:

1) działka nr 6/1 o pow. 0,0990 ha, KW Nr OP1O/00072059/8 położona w Turawie o wartości 24 270,00 zł netto 
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych i 00/100);

2) działka nr 8/1 o pow. 0,0690 ha, KW Nr OP1O/00075843/2 położona w Turawie o wartości 16 920,00 zł netto 
(słownie zł: szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych i 00/100);

3) działka nr 43/8 o pow. 0,0928 ha, KW Nr OP1O/00043634/1 położona w Turawie o wartości 24 950,00 zł netto 
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100);

4) działka nr 701 o pow. 0,1810 ha, KW Nr OP1O/00075843/2  położona w Kadłubie Turawskim o wartości 39 
870,00 zł netto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i 00/100);

5) działka nr 859 o pow. 0,0898 ha, KW Nr OP1O/00076375/7 położona w Kadłubie Turawskim o wartości 18 
790,00 zł netto (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100);

6) działka nr 68/205 o pow. 0,0628 ha, KW Nr OP1O/00075918/9 położona w Rzędowie o wartości 16 250,00 zł 
netto (słownie: szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100);

7) działka nr 259/105 o pow. 0,9615 ha, KW Nr OP1O/00086971/8 położona w Kotorzu Małym o wartości 260 
470,00 zł netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych i 00/100);

8) działka nr 480/4 o pow. 0,0082 ha, KW Nr OP1O/00075843/2 położona w Turawie o wartości 2390,00 zł netto 
(słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100);

9) działka nr 481/5 o pow. 0,0113 ha, KW Nr OP1O/00076374/0 położona w Turawie o wartości 3300,00 zł netto 
(słownie: trzy tysiące trzysta złotych i 00/100);

10) działka nr 501/9 o pow. 0,0214 ha, KW Nr OP1O/00075843/2 położona w Turawie o wartości 5 820,00 zł 
netto ( słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i 00/100);

11) działka nr 437/1 o pow. 0,0127 ha, KW Nr OP1O/00076374/0 położona w Turawie o wartości 3 460,00 zł 
netto ( słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych i 00/100);

12) działka nr 375/2 o pow. 0,0100 ha, KW Nr OP1O/00115571/7 położona w Turawie o wartości 2 420,00 zł 
netto (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych i 00/100);

13) działka nr 1195/30 o pow. 0,0412 ha, KW Nr OP1O/00109738/1 położona w Osowcu o wartości 9 150,00 zł 
netto (słownie: dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i 00/100);
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14) działka nr 2428/5 o pow. 0,0326 ha, KW Nr OP1O/00099555/0 położona w Kotorzu Małym o wartości 7 
500,00 zł netto ( słownie: siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100).

§ 2. 1. Wyraża się zgodę na wniesienie aportem nakładów: na działkach stanowiących własność Gminy 
Turawa, a opisanych w § 1., oraz na działkach Nr 228/1, KW Nr OP1O/00096311/7 i Nr 819/173, KW Nr 
OP1O/00126626/8 obręb Osowiec, stanowiących własność Gminy Turawa, a oddanych w użytkowanie wieczyste 
innym podmiotom i na działce Nr 7/1 KW Nr OP1O/00033494/4 obręb Turawa, stanowiącej własność osoby 
fizycznej w postaci: stacji uzdatniania wody, ujęć wody, przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków, a także 
nakładów w postaci sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz innych środków trwałych w celu zwiększenia udziałów 
w kapitale zakładowym spółki z o.o. ,,Wodociągi i Kanalizacja Turawa” z siedzibą w Kotorzu Małym:

1) nakłady o wartości 203 866,42 zł netto (słownie: dwieście trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 
i 42/100) stanowiące stację uzdatniania wody i ujęcie wody w Turawie na działkach nr 6/1, 7/1, 8/1 i 43/8;

2) nakłady o wartości 225 591,09 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 
jeden złotych i 09/100) stanowiące stację uzdatniania wody i ujęcie wody w Kadłubie Turawskim na działkach 
nr 701 i 859;

3) nakłady o wartości 40 518,16 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset osiemnaście złotych i 16/100) 
stanowiące ujęcie wody „Turawik” w Rzędowie na działce nr 68/205;

4) nakłady o wartości 3272 970,21 zł netto (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące 
dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 21/100) stanowiące oczyszczalnię ścieków w Kotorzu Małym na działce 
nr 259/105;

5) nakłady o wartości 12 980,19 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 19/100) 
stanowiące przepompownię ścieków PT-1 w Turawie na działkach nr 480/4 i 481/5;

6) nakłady o wartości 14 867,39 zł netto (słownie: czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 
i 39/100) stanowiące przepompownię ścieków PT-2 w Turawie na działkach nr 501/9 i 437/1;

7) nakłady o wartości 15 511,79 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy pięćset jedenaście złotych i 79/100) 
stanowiące przepompownię ścieków PT-3 w Turawie na działce nr 375/2;

8) nakłady o wartości 22 400,81 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych i 81/100) stanowiące 
przepompownię ścieków PO-1 w Osowcu na działce nr 1195/30;

9) nakłady o wartości 22 822,74 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote 
i 74/100) stanowiące przepompownię ścieków PO-2 w Osowcu na działce nr 228/1;

10) nakłady o wartości 29 320,51 zł netto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 
i 51/100) stanowiące przepompownię ścieków PO-3 w Osowcu na działce nr 819/173;

11) nakłady o wartości 29 581,34  zł netto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 
złotych i 34/100) stanowiące przepompownię ścieków PZ-1 w Kotorzu Małym na działce nr 2428/5;

12) sieci wodociągowe – nakłady w wysokości 3 447 052,08 zł netto (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści 
siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote i 08/100);

13) sieci kanalizacyjne – nakłady w wysokości 13 110 474,07 zł netto (słownie: trzynaście milionów sto dziesięć 
tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote i 07/100);

14) inne środki trwałe o wartości 795,57 zł netto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 57/100).

2. Łączna wartość nakładów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-14 wynosi 20 448 752,37 zł netto (słownie: 
dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i 37/100).

§ 3. Łączna wartość działek wymienionych w § 1 pkt 1-14 oraz nakładów wymienionym w § 2 ust. 1 pkt  1- 
14 wynosi 20 884 312,37 zł netto (słownie: dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta 
dwanaście złotych i 37/100).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.
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§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Turawa Nr V/31/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie aportu do komunalnej spółki z o.o. ,,Wodociągi i Kanalizacja Turawa" z siedzibą w Kotorzu 
Małym oraz upoważnienia Wójta Gminy Turawa do złożenia w imieniu Gminy Turawa oświadczenia o objęciu 
nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym tej samej spółki oraz poprzedzająca ją uchwała Rady Gminy 
Turawa Nr XXXIV/220/10 z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa do komunalnej spółki z o.o. ,,Wodociągi i Kanalizacja Turawa" z siedzibą 
w Kotorzu Małym oraz upoważnienia Wójta Gminy Turawa do złożenia w imieniu Gminy Turawa oświadczenia 
o objęciu nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym tej samej spółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus
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UZASADNIENIE

Prezes zarządu komunalnej spółki z o.o. ,,Wodociągi i Kanalizacja Turawa” z siedzibą w Kotorzu Małym,
doręczył Wójtowi Gminy Turawa operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę
majątkowego, na mocy którego ustalona została wartość nieobciążonych działek stanowiących własność
Gminy Turawa, na których zlokalizowana jest infrastruktura techniczna wodno - kanalizacyjna oraz wartość
nakładów poniesionych przez Gminę Turawa na tych i innych działkach uwzględnionych w operacie
w postaci sieci wodno - kanalizacyjnej, innych urządzeń wodno - kanalizacyjnych oraz pozostałych nakładów
rzeczowych związanych z ich funkcjonowaniem.
Łączna wartość działek oraz nakładów stanowi kwotę 20 884 312,37 zł netto (słownie: dwadzieścia milionów
osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwanaście złotych i 37/100). Zarówno działki jak i
nakłady zostaną wniesione aportem czyli jako wkład rzeczowy przez Gminę Turawa do komunalnej spółki
z o.o. ,,Wodociągi i Kanalizacja Turawa” z siedzibą w Kotorzu Małym. Obecnie komunalna spółka z o.o.
,,Wodociągi i Kanalizacja Turawa” jest jedynie eksploatatorem sieci wodno - kanalizacyjnej. Wniesienie
aportu jest uzasadnione z punktu widzenia funkcjonowania spółki.

Opracował: Ryszard Kern
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