Uchwala Nr VII25I2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniesienia udziałów do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Na podstawie art. 18 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art, 13 ust. 1 iart.
37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami) oraz 5 2 ust. 3 uchwały
Nr XIX/211/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia

zasad wnoszenia, cofania zbywania udziałów akcji w spółkach prawa handlowego
i

i

przez Prezydenta Miasta Będzina

Rada Miejska Będzina
uchwala:
5

1

Zaopiniować pozytywnie wniesienie 2542 udziałów do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacyjnego Spółka z o. o. z siedzibą w Będzinie, o wartości
nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy), każdy w podwyższonym
kapitale zakładowym Spółki, poprzez pokrycie ich aportem w postaci nieprzekazanych
dotychczas odcinków urządzeń sieci wodociągowych
kanalizacyjnych oraz dwóch
nieruchomości gruntowych, o łącznej wartości 1 271 100,00 zł (słownie: jeden milion
dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych zero groszy), określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego w październiku 2018 roku.
i

i

1.

Sieci wodociągowe:
a) Osiedle „Modrzejowska" o wartości 15 000,00 zl,
b) ulica Tulipanów o wartości 21 300,00 zł,
ulica Wrzosowa o wartości 65 800,00 zł,
d) ulica 27 Stycznia o wartości 34 600,00 zł.
0)

e) aleja Hugona Kołłątaja 0 wartości 150 200,00 zl,
f)

Osiedle „Traugutta" 0 wartości 19 700,00 zł,

9) ulica Niepieklo o wartości 3 500,00 zł.
2. Sieci kanalizacyjne:

a) Osiedle „Modrzejowska" o wartości 71 000,00 zl,
b) ulica Wesoła o wartości 48 600,00 zł,
c) ulica Armii Krajowej 0 wartości 28 500,00 zl,
d) ulica Ignacego Krasickiego o wartości 44 900,00 zł,

e) ulica Henryka Sienkiewicza 0 wartości 25 100.00 zł,

f)

ulica Józefa Bema 0 wartości 39 900,00 zl,

9) ulica Wolności 0 wartości 44 900,00 zl,
h) ulica Adama Mickiewicza 0 wartości 50 500,00 zl,
i)

ulica Wrzosowa o wartości 118 000,00 zl,

])

ulica Dąbrowska o wartości 185 000,00 zł,

k) ulica

Produkcyjna o wartości 63 600,00 zl,

I)

ulica Rzemieślnicza 0 wartości 138 300,00 zl,

l)

ulica Marii Konopnickiej 0 wartości 90 000,00 zl.

3. Nieruchomości gruntowe:
3)

działka o numerze ewidencyjnym 3833/1 na karcie mapy 9, obręb Łagisza,
o powierzchni 36 m2, położona przy ulicy Rzemieślniczej o wartości 5 400,00 zl,
objęta księgą wieczystą KA1 B/00047464/4 z wpisem prawa własności Gminy
Będzin; na działce znajduje się obiekt przepompowni ścieków, niestanowiący
części składowej gruntu, przekazany w 2001 roku aportem do MPWiK Sp, z o, o.,

I:)

dzialka o numerze ewidencyjnym 3242/4 na karcie mapy 9 obręb Łagisza
o powierzchni 47 m2, położna przy ulicy Bory, o wartości 7 300,00 zł, objęta
księga wieczystą KA1B/00028173/8 z wpisem prawa wlasności Gminy Będzin;
na dzialce znajduje się obiekt pompowni sanitarnej, niestanowiący części
skladowej gruntu przekazany w 2001 roku aportem do MPWiK Sp. z o. o..

52
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

53
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Wydzialu Gospodarki

Marin 'Vagrz 'n

UZASADNIENIE
W celu uporządkowania gospodarki wodno — ściekowej oraz zabezpieczenia
właściwej jej eksploatacji nalezy przekazać — w formie aportu — na majątek
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., wymienione
w treści uchwały odcinki sieci wodociągowych sieci kanalizacyjnych, które stanowią
i

uzupelnienie majątku już przekazanego Spółce, a wybudowanego ze środków
inwestycyjnych Gminy Będzin w latach 1991 _ 2010.
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