UCHWAŁA Nr XXX/231/20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na Spółkę
„Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w wykonaniu zobowiązania do wniesienia aportu
rzeczowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)
Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:
§1.
Wyraża się zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki „Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy
w Orzyszu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Orzyszu prawa własności
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 263 o powierzchni 13.046
m2 oraz znajdujących się na niej budynków; stolarni, budynku gospodarczego, budynku
gospodarczo-magazynowego, budynku magazynowego i budynku warsztatowego, księga
wieczysta OL1P/00013187/2, położonej w obrębie geod. miasta Orzysz stanowiącej własność
Gminy Orzysz, w wykonaniu zobowiązania do wniesienia aportu rzeczowego zgodnie z
Umową Spółki z dnia10 lutego1994r.
§2. Wartość ww. nieruchomości, której prawo własności stanowi wkład niepieniężny opisany
w § 1, zgodnie z Aktem założycielskim (Umową Spółki) § 6 pkt. 2 ppkt. a) o ogólnej wartości
98.877,10 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i
dziesięć groszy).
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
/-/ Anna Pilarczyk

Uzasadnienie:
Przedmiotem uchwały jest przeniesienie własności nieruchomości do Spółki Zakładu Usług
Komunalnych Spółki Gminy w Orzyszu Spółki z o.o. działki gruntu o nr geod. 263 o
powierzchni 13.046 m2 oraz znajdujących się na niej budynków; stolarni, budynku
gospodarczego, budynku gospodarczo-magazynowego, budynku magazynowego i budynku
warsztatowego, księga wieczysta OL1P/00013187/2.
Przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu
Usług Komunalnych Spółki Gminy w Orzyszu Spółki z o.o. oraz do planowanego połączenia
Spółek gminnych.
Przeniesienie własności ww. nieruchomości nie wpłynie na zmianę udziałów w Spółce, gdyż
przedmiotowe przeniesienie własności jest wykonaniem zobowiązania do wniesienia tego
aportu rzeczowego z 1994 roku oraz uporządkowaniem stanu prawnego i własnościowego.

