
 
 

Uchwała Nr XXXVI/271/14 
Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 19 lutego 2014r. 

 
w sprawie: wniesienia aportu do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Kłodawa  
nr XXX/269/2001 z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do spółki  
z o.o. PWiK w Gorzowie Wlkp., uchwala się, co następuje: 
 
 
§1.1. Gmina wnosi aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp.  
sp. z o.o. majątek trwały, w postaci infrastruktury kanalizacyjnej wybudowany w miejscowościach 
Kłodawa, Chwalęcice i Santocko, wyszczególniony w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
 
2. Wartość majątku, o którym mowa w punkcie 1 jest równa kwocie 3 497 000,00 zł 
słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 zł 
  
3. Tytułem wniesionego majątku Gmina Kłodawa obejmie 6994 udziałów, po 500 zł każdy. 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  

Przewodniczący Rady Gminy  
    Andrzej Legan 

 
 
Uzasadnienie:  

Gmina Kłodawa jest członkiem Związku Celowego Gmin MG-6 od 21 grudnia 1999r.  Związek Celowy Gmin MG-6  

w dniu 12.12.2013r. przekazał nieodpłatnie Gminie Kłodawa sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłodawa, 

Chwalęcice i Santocko wybudowaną w latach 2002-2007 w ramach zadań inwestycyjnych „Oczyszczalnia ścieków  

w Gorzowie Wlkp. – Budowa systemów kanalizacyjnych w granicach Związku Celowego Gmin MG-6” – etap I oraz 

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” 2003/005-708.09 – etap II. 

Część środków na inwestycje pochodziła z bezzwrotnej pomocy zagranicznej Unii Europejskiej programu PHARE CBC, 

natomiast pozostałą część wniosły gminy członkowskie, w tym gmina Kłodawa w formie środków własnych. Majątek 

określony w załącznikach nr 1 i 2 zostanie wniesiony przez Gminę Kłodawa aportem do Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., której Gmina Kłodawa jest udziałowcem. Aport sieci 

kanalizacji sanitarnej zostanie dokonany w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 

11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Sieć kanalizacyjna nie 

była i nie będzie ulepszana przez Gminę Kłodawa przed wniesieniem jej aportem do PWiK sp. z o.o. Czynność 

wniesienia aportem sieci kanalizacji sanitarnej nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 

pkt 10a w/w ustawy. 


