
                                        UCHWAŁA  NR   XXXVI/408/10                          projekt                       
                                              RADY  MIEJSKIEJ  W   BIAŁEJ 

                                              z dnia  11 października  2010 roku 

 

 
w sprawie  wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego  celem pokrycia 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej  

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142  poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 

poz.984, Nr 153 poz.271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568, z 2004 

r. Nr102 poz.1055, Nr116 poz.1203, Nr167 poz.1759, z 2005r. Nr172 poz.1441, Nr 175, 

poz.1457, z 2006 r. Nr17 poz.128, Nr181  poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr138 poz.974, 

Nr173 poz.1218, z 2008r. Nr.180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 

157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz. 675) art.37 ust.2 pkt 7 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651, 

Nr 106 poz. 675, Nr 123 poz. 835)  oraz wykonaniu § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXV/286/09 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, 

cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Białej, Rada Miejska w Białej uchwala 

co następuje:   

 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zbycie działek gruntu 243/1 mapa 4 o powierzchni 0,7340 ha , 52 mapa 6  

o powierzchni 1,0896 ha i 215/56 mapa 6 o powierzchni 0,7000 ha  położonych  w obrębie 

Radostynia, dla których prowadzone są księgi wieczyste  KW 53864 i KW 36765, poprzez 

wniesienie tych nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Spółki z o.o. Wodociągi i 

Kanalizacja w Białej. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

                                                                         § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Zgodnie z  brzmieniem § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXV/286/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku  w 

sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza 

Białej , wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższonego kapitału 

zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Biała, jest 

możliwe po uzyskaniu przez Burmistrza Białej pozytywnej opinii Rady Miejskiej. 

Działka  243/1 o pow. 0,7340 ha  k.m. 4 położona jest poza terenem zabudowanym ,w 

otoczeniu gruntów rolnych, około 300m za budynkami koloni Radostynia. Stanowi w chwili 

obecnej teren nie zagospodarowany, dzikie wysypisko śmieci-nieużytek. 

Działki 52 o pow. 1,0896 ha i 215/56 o pow. 0,7000 ha   k.m.6  stanowią jeden kompleks 

gruntu położony poza terenem zabudowanym, pomiędzy
 
 wsiami Ligota Bialska i Górka 

Prudnicka. Działki położone w otoczeniu gruntów rolnych, nie zagospodarowane, stanowią w 

części dzikie wysypisko śmieci-nieużytek, w części tereny poeksploatacyjne po kopalni 

piasku. Wieś Radostynia nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, w 

obowiązującym studium teren w/w działek oznaczony jest symbolem E2- co oznacza obszary 

węzłowe systemu ekologicznego o znaczeniu lokalnym- chronione-częściowo tereny 

poeksploatacyjne. Działki nie posiadają urządzeń do produkcji rolnej. 

Wartość rynkowa nieruchomości przeznaczonych do aportu   11 200,00 zł 

 

 

 

Sporządziła Dorota Małek 

2010-09-02 


