
UCHWAŁA NR XXXIX/261/21 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie   wyrażenia  zgody  na  wniesienie  przez  Gminę  Miejską Turek wkładu niepieniężnego 
(aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej  i Mieszkaniowej  Sp. z  o.o.  z  siedzibą  w  Turku 

 Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt  9 litera a  i g ustawy z dnia 8  marca  1990 r.   o  samorządzie  
gminnym  (Dz. U. 2021.1372  t.j.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku                     
o  gospodarce   nieruchomościami  (Dz. U. 2020.1990 t. j.  ze zm.)  oraz   uchwały  Nr  XVIII/184/04  
Rady  Miejskiej   Turku   z  dnia  24  czerwca  2004 r.  w  sprawie  określenia  zasad  wnoszenia, cofania  
i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego                        
z 2004 roku  Nr 117, poz. 2324), Rada Miejska Turku uchwala,  co następuje: 

§ 1.  
Rada  Miejska Turku  wyraża  zgodę  na  wniesienie  przez Gminę  Miejską  Turek  do 

Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej  i Mieszkaniowej  Sp.  z o.o.  z siedzibą   w Turku  wkładu  
niepieniężnego (aportu) w postaci prawa  własności  nieruchomości gruntowych  oznaczonych 
w ewidencji gruntów  i budynków  jako działki  numer  ewid. 501/21  o pow. 0,0026 ha,  501/22 o pow. 
0,0010 ha,  502/12  o pow. 0,0099 ha,  502/13  o pow.  0,0010 ha,   dla  których  prowadzona  jest  księga 
wieczysta  kw  nr KN1T/00035017/5 i działki oznaczonej numerem  ewid. 503/25  o pow. 0,0065 ha, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta kw nr  KN1T/00026511/2,   położonych w obrębie „B”, przy ul. 
POW w Turku wskazanych na mapie stanowiącej załącznik  nr 1 do niniejszej  uchwały,  będących  
własnością  Gminy  Miejskiej Turek, w zamian za objęcie nowych udziałów w podniesionym kapitale 
zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.  z siedzibą  w Turku. 

§ 2.  
Wartość rynkowa nieruchomości opisanych w § 1 ustalona została na podstawie operatu 

szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 20 140,00 (słownie: 
dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści złotych). 

§ 3.  
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta Turku. 

      

§ 4.  
Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia. 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Turku
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   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/261/21 

Rady Miejskiej Turku 

z dnia 23 września 2021 r. 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/261/21

Rady Miejskiej Turku

z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładu niepieniężnego
(aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z  o.o. z  siedzibą w Turku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Turku realizuje zadania własne gminy określone
w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, które są zadaniami
publicznymi, w szczególności w zakresie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię cieplną.

Wniesienie aportem do spółki prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych
w ewidencji gruntów i  budynków jako działki numer ewid. 501/21 o  pow. 0,0026 ha, 501/22
o pow. 0,0010 ha, 502/12 o pow. 0,0099 ha, 502/13 o  pow. 0,0010 ha, dla których prowadzona
jest księga wieczysta kw nr KN1T/00035017/5 i działki oznaczonej numerem ewid. 503/25 o pow.
0,0065 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta kw nr KN1T/00026511/2, położonych w 
obrębie „B”, przy ul. POW w Turku jest decyzją porządkującą w stosunku do podmiotu, który został
powołany do realizowania spraw z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy.

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działek, na których
usytuowany jest budynek stanowiący własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Turku , w którym to mieści
się Wydział Energetyki Cieplnej Stacja nr 4.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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