
 
 
 

U C H W A Ł A    NR ……………………… 
 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 
 

z dnia……………………………2010r. 
 
 
 

w sprawie: podwyŜszenia kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Lipnie sp. z o.o. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”, „g” i „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 
162, poz.1568, z 2004. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 
172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z2007r. Nr 48, 
poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458,  
2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146 i Nr 106, 
poz.675)  oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651,  Nr 106, poz.675, Nr 143, 
poz.963 i Nr 155, poz.1043), uchwala się,  co następuje: 
 
§ 1.1 Wyrazić zgodę na podwyŜszenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Lipnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ustanowienie 
nowych udziałów i objęcie ich przez Gminę Miasta Lipna. 
 
2. PodwyŜszony kapitał zostanie pokryty przez Gminę Miasta Lipna aportem w postaci 
mienia Gminy Miasta Lipna tj. nieruchomości i ruchomości przeznaczonych dla celów 
zaopatrzenia w wodę, o wartości ostatecznie ustalonej na dzień wniesienia aportu do spółki, w 
skład którego wchodzą: 

a) nieruchomość gruntowa połoŜona w Lipnie przy ul. Kolejowej stanowiąca działkę 
oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2692/1 Lipno obręb 0001, o powierzchni 1.457 m2, 
dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą KW 
nr 34659, o wartości wynikającej z wyceny; 
b) nieruchomość gruntowa połoŜona w Lipnie Osiedle Armii Krajowej, stanowiąca 
działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 745/31 Lipno obręb 0003, o powierzchni 
570 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę 
wieczystą KW nr 19853, o wartości wynikającej z wyceny; 
c) nieruchomości gruntowa połoŜona w Lipnie ul. Cegielna, stanowiąca działkę 
oznaczoną w ewidencji gruntów nr 400/2 Lipno obręb 0011, o powierzchni 37 m2, dla 
której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą KW nr 
31178, o wartości wynikającej z wyceny; 
d) nieruchomość gruntowa połoŜona w Lipnie ul. Wyszyńskiego, stanowiąca działkę 
oznaczoną w ewidencji gruntów nr 454 Lipno obręb 0015, o powierzchni 3386 m2, dla 
której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą KW nr 
35318, o wartości wynikającej z wyceny; 



e) nieruchomość gruntowa połoŜona w Lipnie ul. Ogrodowa, stanowiąca działkę 
oznaczoną w ewidencji gruntów nr  1817/4 Lipno obręb 0008, o powierzchni 446 m2, 
dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę Wieczystą KW 
nr 29899, o wartości wynikającej z wyceny; 
f) nieruchomość gruntowa połoŜona w Lipnie ul. Wyszyńskiego, stanowiąca działkę 
oznaczoną w ewidencji gruntów nr  280/2 Lipno obręb 0013, o powierzchni 2600 m2, 
nabytej na podstawie decyzji Wojewody Włocławskiego z dnia 4 stycznia 1993 r. nr 
G.VI.7222/9/713/93 o wartości wynikającej z wyceny; 
g) pozostałe środki trwałe, wymienione w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
                                                                      Przewodnicząca Rady 

                                                                           Maria Turska 
 
 


