
UCHWAŁA NR XXXIV/268/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie wniesienia majątku trwałego w formie aportu do Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U.2021.1372 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tj. 
Dz.U.2021.679 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności rzeczowego 
majątku trwałego należącego do Gminy Żarów wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, do Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarowie przy ul. Słowiańskiej 
16, na pokrycie kapitału zakładowego w tej spółce i przeniesienie własności tych składników na rzecz Spółki. 

§ 2. 1. Wartość aportu, o którym mowa w § 1 uchwały wynosi 4.556.700,00 (słownie: cztery miliony pięćset 
pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100).  

2. W zamian za aport Gmina Żarów obejmuje 91 134 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści 
cztery) udziały o wartości 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr ............ /2021 Rady Miejskiej w Żarowie 
z dnia 14.10.2021r.    

WYKAZ 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, których właścicielem jest GMINA ŻARÓW,  będących

przedmiotem wniesienia w formie aportu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarowie przy ul. Słowiańskiej 16.

Lp
Nr ewidencyjny
środka trwałego

Miejscowość
(lokalizacja)

 Średnica sieci  Długość sieci 
Wartość

zbywcza sieci
Data przyjęcia na

stan
[mm] [m] [zł]

SIECI WODOCIĄGOWE

1. II/21/211/349 Bożanów

Ø 160 898,50 172 544,43
30.01.2015

Ø 90 147,00 20 527,82

Ø 32-40 308,70 25 931,12

OGÓŁEM: 1 354,20 219 003,37

SIECI KANALIZACYJNE

1.

II/21/211/348

Bożanów

Ø 300 1 057,60 316 324,00

30.01.2015

Ø 200 663,20 147 862,74

Ø 160 589,60 111 794,05

Ø 125 2 722,60 407 836,94

Ø 90 787,00 97 132,07

2.
Wierzbna

Ø 300 718,10 214 780,88

Ø 200 8 962,80 1 998 287,38

Ø 160 3 247,10 615 682,58

Ø 125 1 819,50 272 555,40

Ø 110 15,10 2 261,93

Ø 90 939,10 115 904,35

Ø 63 402,50 37 274,31

OGÓŁEM: 21 924,20 4 337 696,63

RAZEM  SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE 23 278,40 4 556 700,00

Id: 9204AD70-3C59-4057-ABA1-0C1589C995E0. Uchwalony Strona 1



 
Uzasadnienie 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana w celu 
realizacji zadań własnych Gminy Żarów, o których mowa w art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021.1372 ze zm.) dotyczących wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji, odbioru ścieków komunalnych oraz dostarczania ich do miejskiej oczyszczalni ścieków. Wniesienie 
aportem majątku rzeczowego trwałego w postaci sieci wodociągowych i kanalizacyjnych umożliwi wykonywanie 
wyżej wymienionych zadań własnych przez powołaną do tego jednostkę, będącą przedsiębiorstwem wodociągowo-
kanalizacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2020.2028 ze zm.) 

 Ponado poprzez wniesienie do Spółki aportu w postaci rzeczowego majątku trwałego podwyższony 
zostanie kapitał zakładowy Spółki, a udziały w podwyższonym kapitale obejmie Gmina Żarów. 

 Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej do wnoszenia wkładów oraz obejmowania 
udziałów i akcji stosuje się Kodeks spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 
przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy o samorządzie gminnym do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, 
zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. 

 Mając na względzie powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

Sporządziła: 

Jadwiga Podolak 

Podinspektor ds. dróg
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