
UCHWAŁA NR XXVII/207/20 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych 
w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) , 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 Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

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

do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku wkładu 
niepieniężnego (aportu) w postaci wybudowanej na Osiedlu Wyzwolenia kanalizacji deszczowej 
w drodze 16KDD i 17KDD (ul. Witosa) o wartości 135.622,14 zł. 

§ 2.  
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Turku
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/207/20

Rady Miejskiej Turku

z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych
w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki

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

W związku z realizacją w 2019 i 2020 r. na ternie miasta Turku na Osiedlu Wyzwolenia drogi 16KDD
i 17KDD (ul. Witosa) wykonano następujący zakres rzeczowy związany z  budową kanalizacji
deszczowej:

- kanał z rur PVC śr. 200 mm – 88,40 m,

- kanał z rur PP śr. 300 mm – 147,20 m

- kanał z rur PVC śr. 315 mm – 16,00 m

o wartości- 135.622,14 zł.

Celowym jest powiększenie majątku PGKiM Sp. z o.o. o wyżej wymieniony środek trwały.

PGKiM Sp. z o.o. jako firma specjalistyczna zapewni właściwą eksploatację i konserwację. Dotychczas
wykonane inwestycje jak sieci cieplne i węzły cieplne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci
wodociągowe, stanowią już majątek PGKiM Sp. z o.o.
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