
 

Uchwała Nr XLVIII/74/2013 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 8 października 2013 roku 

w sprawie:  wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce pod firmą 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością z siedzibą w Kosakowie i objęcie nowo utworzonych udziałów przez 
wspólnika Gminę Kosakowo 

Na podstawie art.18 ust..2, pkt.9, lit. g oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 ,poz. 594) oraz art. 9 ust.1 ustawy  z 
dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43,  z późn. 
zm. )  

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Kosakowie do wysokości 4.152.903,07 zł. (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt dwa 
tysiące dziewięćset trzy 07/100 złotych),  poprzez utworzenie 619 nowych udziałów o łącznej 
wartości nominalnej 100.110,87 zł. (sto tysięcy sto dziesięć 87/100 złotych) i objęcie ich 
przez  wspólnika Gminę Kosakowo wkładem pieniężnym w wysokości 100.111,00 zł. (sto 
tysięcy sto jedenaście zł.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

  

 

 

 



 

     UZASADNIENIE  

Gmina Kosakowo posiada 100% udziałów w Spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych „PEKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kosakowie. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.052.792,07 złotych i składa się z 25.059 udziałów o 
wartości nominalnej 161,73 złotych każdy. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie 
gminnym, do właściwości rady gminy należy określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów w spółkach komunalnych.  

Spółka, na podstawie umowy zawartej z Gminą jest administratorem sieci i urządzeń wodno-
kanalizacyjnych w Gminie Kosakowo. W istotnej części sieci i urządzenia wodociągowe 
stanowią własność Spółki. Spółka posiada również prawo własności do części sieci i urządzeń 
kanalizacyjnych. 

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami), w art. 31 
stanowi, że osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i 
urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu 
wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Gmina, lub 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może uchylić się od obowiązku przejęcia  
od osoby, która je wybudowała z własnych środków urządzeń wodociągowych lub 
kanalizacyjnych, jeżeli wyrazi ona wolę ich przekazania. Zgodnie z art. 49 §2 kodeksu 
cywilnego, osoba która poniosła koszty budowy urządzeń służących do doprowadzania lub 
odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, może 
żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za 
odpowiednim wynagrodzeniem. 

Na tej podstawie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Kosakowie zobowiązane jest do przejęcia sieci 
wodociągowej za cenę ustaloną przez strony na kwotę 100.000,00 zł.  

Sieć przejęta zostanie na własność Spółki. Jej równowartość zwiększy kapitał zakładowy o 
kwotę 100.000,00 złotych.  

Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółka przeznaczy na nabycie sieci 
wodociągowej.  

 

 

 


