UCHWAŁA NR XXVII/203/2020
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie wniesienia do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą
w Brzezinach wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2948/17 i 2948/14
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust.
2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz.
65 i poz. 284) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XVII/19/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 2
marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
ze zmianą wynikającą z Uchwały Nr VIII/52/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia
2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/19/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 2 marca
2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
(Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2012 r. poz. 1308 oraz z 2015 r. poz. 1975)Rada Miasta Brzeziny
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wniesienie do Zakładu Usług Komunalnych Sp.
z o.o. z siedzibą w Brzezinach wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności
zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2948/17 o pow. 877 m², położonej
w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Przemysłowej, stanowiącej własność Miasta Brzeziny,
której stan prawny jest uregulowany w księdze wieczystej LD1B/00038707/4, o wartości –
187.000,00 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
(Podstawa nabycia – Decyzja G.IV.72280/2244/91 z 30.04.1991).
2. W zamian za wkład niepieniężny Miasto Brzeziny obejmuje 187 nowych udziałów
o wartości nominalnej 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy.
§ 2. 1. Wyraża się zgodę na wniesienie do Zakładu Usług Komunalnych Sp.
z o.o. z siedzibą w Brzezinach wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2948/14 o pow. 1001 m²,
położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Przemysłowej, stanowiącej własność Miasta
Brzeziny, której stan prawny jest uregulowany w księdze wieczystej LD1B/00043584/3,
o wartości – 68.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).
(Podstawa nabycia – Decyzja G.IV.72280/2244/91 z 30.04.1991).
2. W zamian za wkład niepieniężny Miasto Brzeziny obejmuje 68 nowych udziałów
o wartości nominalnej 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Maślanko

