
 
 

Uchwała Nr XLI/29/2013  
Rady Gminy Kosakowo 

Z dnia 24 kwietnia 2013 roku 
 

w sprawie: udziału Gminy Kosakowo w spółce Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) 
 

Rada Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na ustalenie w drodze umowy pomiędzy wspólnikami następujących zasad 
udziału Gminy Kosakowo i Gminy Miasta Gdynia (zwanych dalej łącznie „Wspólnikami”) w 
spółce działającej pod firmą Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000287038 (dalej zwanej „Spółką”): 
 

1. Wspólnicy określą harmonogram według którego zobowiążą się do dokonywania 
podwyższeń kapitału zakładowego Spółki mających na celu zapewnienie jej środków 
niezbędnych do budowy i uruchomienia cywilnego portu lotniczego oraz prowadzące 
do osiągnięcia przez ten kapitał wysokości 160.731.000,00 (stu sześćdziesięciu 
milionów siedemset trzydziestu jeden tysięcy) złotych w 2040 roku, w ramach 
którego: 
 

a. Gmina Miasto Gdynia będzie obejmować udziały w podwyższonym kapitale 
zakładowym Spółki w zamian za wkłady pieniężne w łącznej wysokości 
89.779.000,00 (osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy) złotych; 
 

b. Gmina Kosakowo będzie obejmować udziały w podwyższonym kapitale 
zakładowym Spółki w zamian za wkłady niepieniężne w postaci wymagalnej 
wierzytelności przysługującej jej wobec Spółki z tytułu części czynszu 
dzierżawy w łącznej wysokości 64.900.000,00 (sześćdziesiąt cztery miliony 
dziewięćset tysięcy) złotych. 

 
2. Wspólnicy określą terminy i procedurę zwoływania Zgromadzenia Wspólników 

Spółki, na których mają być podejmowane uchwały o zmianie umowy Spółki poprzez 
podwyższanie kapitału zakładowego – o których mowa powyżej w punkcie 1 i w 
których Wspólnicy będą mieli obowiązek wziąć udział i oddać ważne głosy „za” tymi 
uchwałami. 
 

3. Wspólnicy zobowiążą się podjąć po dniu 31 grudnia 2019 roku negocjacje w celu 
dokonania zmian w umowie Spółki, których wykonanie doprowadzi do tego, że udział 



Gminy Kosakowo w kapitale zakładowym Spółki w 2040 roku będzie wynosił 50% 
(pięćdziesiąt procent). 
 

4.  Za wypadki niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przewidzianych w 
umowie Wspólników będą przewidziane kary umowne nie przekraczające 
2.800.000,00 złotych. 
 

5. Kary umowne nie będą należne w wypadku gdy negocjacje o których mowa w 
punkcie 3 niniejszej Uchwały nie doprowadzą do wprowadzenia stosownych zmian w 
umowie Spółki w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.  
 

6. Wspólnicy określą zasady zachowania w poufności informacji, które mogą posiąść 
przy okazji zawarcia i wykonywania umowy wspólników. 

 
§ 2 

 
Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania dokumentów związanych z udziałem Gminy 
Kosakowo w spółce Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
W związku z koniecznością dokapitalizowania spółki Port  Lotniczy Gdynia – Kosakowo., 
której udziałowcami są Gmina Kosakowo i Gmina Miasta Gdynia, nastąpiła konieczność 
zawarcia umowy pomiędzy wspólnikami regulującej zasady udziału Gminy Kosakowo                    
w spółce. 
Planowana umowa zawierać będzie m. In. harmonogram, według którego następować będą 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki, terminy i procedury zwoływania Zgromadzenia 
Wspólników, karny umowne przewidziane w wypadkach niewykonania bądź nienależytego 
wykonania zobowiązań przewidzianych w umowie wspólników.  
Umowa przewidywać będzie również podjecie po dniu 31 grudnia 2019 roku negocjacji, w 
wyniku których strony chcą zagwarantować sobie podwyżkę kapitału zakładowego, w taki 
sposób aby Gmina Kosakowo w 2040 roku miała zagwarantowany parytet 50 % udziału w 
spółce. 
 


