
 
UCHWAŁA NR VIII/47/2011 

RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA  
z dnia 14 wrze śnia 2011r. 

 
w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ogranic zoną odpowiedzialno ścią pod 

nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią” i powierzenia spółce wykonywania zada ń 

własnych gminy 
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 i 23 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) oraz 
art. 51 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), w 
związku z likwidacją zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Wielichowie w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Tworzy się jednoosobową spółkę prawa handlowego pod nazwą „Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” powstałą z 
przekształcenia zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, zwanego dalej „Zakładem”. 

2. Utworzenie spółki nastąpi w terminie do 31.12.2011 r. 
3. Powierza się spółce „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością” wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie: 
1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oprowadzania oraz 

oczyszczania ścieków, 
2) zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi,  
3) wywozu odpadów płynnych i stałych 
4) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, w tym 

zimowego i letniego utrzymania dróg, 
5) utrzymania i konserwacji terenów zielonych i zadrzewień, 
6) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
 

§ 2. 
1. Spółka powstała z przekształcenia Zakładu przejmuje składniki mienia Zakładu. 
2. Należności i zobowiązania Zakładu przejmuje spółka. 
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu wstępuje we wszystkie prawa 

i obowiązki związane z działalnością Zakładu. 
 

§ 3. 
Wyposaża się spółkę w prawo własności następujących nieruchomości: 



a) nieruchomości położonej w m. Łubnica, oznaczonej numerem działki 454/5 o 

powierzchni 0,907 ha,  objętej księgą wieczystą nr PO1S/00035820/4 – 

przepompownia, 

b) nieruchomości położonej w m. Łubnica, oznaczonej numerem działki 453/3 o 

powierzchni 0,0898 ha,  objętej księgą wieczystą nr PO1S/00035819/4 – 

przepompownia, 

c) nieruchomości położonej w m. Prochy, oznaczonej numerem działki 114/1 o 

powierzchni 0,1940 ha,  objętej księgą wieczystą nr PO1S/00020519/3 – hydrofornia, 

d) nieruchomości położonej w m. Prochy, oznaczonej numerem działki 8/14 o 

powierzchni 0,063 ha,  objętej księgą wieczystą nr PO1S/00039513/7 – 

przepompownia Piotrowo Wielkie, 

e) nieruchomości położonej w m. Wielichowo-Wieś, oznaczonej numerami działek 75/1,  

76/1, 77/1, 78/1o powierzchni 1,8438 ha,  objętej księgą wieczystą nr 

PO1S/00047160/6 – oczyszczalnia ścieków, 

f) nieruchomości położonej w m. Wielichowo, oznaczonej numerem działki 464/1 o 

powierzchni 0,1696 ha, objętej księgą wieczystą nr PO1S/00011542/7. 

 
§ 4. 

Burmistrz Wielichowa wykona wszystkie czynności związane z przekształceniem i 
utworzeniem spółki, a w szczególności: 
1) szczegółowo określi składniki majątku przechodzącego do spółki, 
2) określi wysokość kapitału zakładowego spółki, 
3) opracuje umowę spółki, 
4) powoła członków rady nadzorczej spółki. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
/ Stanisław Marciniak/ 

 


