
 

UCHWAŁA Nr 221/XXIX/2021 

RADY MIEJSKIEJ w GOSTYNINIE 

 

z dnia   28 stycznia 2021 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie 

 

  

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

gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

 

1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w 

Gostyninie z kwoty 12. 991. 00 ,00 (dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 

tysięcy pięćset) złotych  do kwoty 13.465.300 ,00 (trzynaście milionów czterysta 

sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) złotych, tj. o kwotę 473.800 (czterysta siedemdziesiąt trzy 

tysiące osiemset) złotych poprzez utworzenie 4738 (cztery tysiące siedemset trzydzieści 

osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 (sto) złotych każdy.       

2. Nowoutworzone udziały obejmie w całości Gmina Miasta Gostynina jako jedyny wspólnik 

i pokryje wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości oznaczonej jako działka nr 

6509, położona w Gostyninie przy ul. Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie 

prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1G/00010418/2. 

 

§2 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§3 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

 

                 Andrzej Hubert Reder 
 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

  

 Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  przyznaje 

Radzie kompetencje do stanowienia w zakresie podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących – lit. g -  „określania zasad 

wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta”. 

 

 

 W związku z użytkowaniem działki nr ew. 6509 i posadowionej na jej terenie Stacji 

Uzdatniania Wody przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. należy 

uporządkować sprawy własnościowe ww. nieruchomości i znajdującej się na niej infrastruktury 

zgodnie ze stanem faktycznym.  

Na działce  usytuowana jest Stacja Uzdatniania Wody. W obowiązującym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 286/LIV/2010 Rady 

Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta Gostynina, przez który przebiega ul. Kolonia, 

położonego pomiędzy ul. 18-go Stycznia, obwodnicą, lasem i torami kolejowymi (opublikowaną w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego Nr 203 z dnia 08.12.2010r. poz. 60 7), przedmiotowa działka 

zlokalizowana jest na terenie infrastruktury technicznej – ujęcie wody, oznaczonym symbolem 1.W. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. korzysta z nieruchomości jak 

właściciel. Systematycznie dba o porządek na terenie nieruchomości, wykonuje wszelkie naprawy, 

zabezpiecza przed działaniem niepożądanym osób trzecich itp. 

 

 Z uwagi na powyższe, uchwała jest konieczna i zasadna. 

 

  

 


