Uchwała Nr XXVIII/450/09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 23 marca 2009r
w sprawie wniesienia aportu do Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit g Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŜn. zm.)
Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje:
§1
WyraŜa zgodę na wniesienie do Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy w formie aportu
następujących składników majątkowych:
1. Kanalizacja sanitarna na dz. 863,864/1,865/5
przy ul. Sandomierskiej
- kanalizacja z rur PCV fi 200 - 49,00mb
- studnie rewizyjne betonowe fi 1000 - 1 szt.
2. Sieć wodociągowa PCV fi 90 – 170 mb
wraz z hydrantami Hp 80 – 2 szt.
przy ul.Mościckiego 11 na dz.707/3

na kwotę 27.247,91 zł

na kwotę 44.134,09 zł

na kwotę 3.990,00 zł
3. Przyłącz wodociągowy PE fi 32 do budynku
socjalnego na ul.Mościckiego 11a – 18 mb (6 szt.)
i do budynku socjalnego na ul. Mościckiego 11b – 18 mb (6 szt.)
4. Sieć kanalizacji sanitarnej PCV fi 200 – 140 mb
przy ul. Mościckiego 11 na dz.707/3
- studnie betonowe fi 1000 – 8 szt.

na kwotę 118.415,05 zł

5. Przyłącz kanalizacji sanitarnej PCV fi 160 do budynku
na kwotę 21.945,14 zł
socjalnego na ul. Mościckiego 11a – 33 mb (6 szt.)
oraz do budynku socjalnego na ul. Mościckiego 11b – 33 mb (6 szt.)
6. Przyłącz wodociągowy z rur PE 40 – 18 mb
przy ul. Strumskiego na dz.398/5,393/1,392/5
- studnie betonowe fi 1000 – 1 szt.

na kwotę 9.915,54 zł

7. Przyłącz kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160 – 32 mb
przy ul. Strumskiego na dz.398/5,393/1,392/5
- studzienka PCV fi 400 – 1 szt.

na kwotę 18.591,62 zł

8. Rurociąg tłoczny z rur PCV fi 90 – 299 mb
w rejonie ul. Starzyńskiego na dz.1867,1833,
1834/2,1834/1

na kwotę 14.041,63 zł

9. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
dla zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Miasta Dębica”

na kwotę 921.597,96 zł

10. Grunty pod planowanymi przepompowniami
i hydroforniami (obr.6) dla zadania „Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Miasta Dębica”

na kwotę 74.693,46 zł

- dz. 1695/1 o powierzchni 187 m²
- dz. 775/1 o powierzchni 159 m²
- dz. 610/1 o powierzchni 103 m²
- dz. 2128/1 o powierzchni 121 m²
- dz. 1248/1 o powierzchni 104 m²
- dz. 2308/2 o powierzchni 246 m²
- dz. 1715/2, 1715/3 o powierzchni 153 m²
- dz. 2505/1 o powierzchni 103 m²
- dz. 1496/1 o powierzchni 116 m²
- dz. 2239/2 o powierzchni 303 m²
- dz. 2316/2 o powierzchni 25 m²
- dz. 2222/2, 2222/3 o powierzchni 145 m²
- dz. 1559/2 o powierzchni 47 m²
- dz. 577/1 o pow. 10 m², 577/2-słuŜebność o pow. 166 m²
- dz. 1175/1 o powierzchni 25 m²
- dz. 1262/1 o pow. 35 m², 1262/2-słuŜebność o pow.206 m²
- dz. 190/1 o powierzchni 99 m²
- dz. 1178-słuŜebność,1226-słuŜebność o pow. 8.183 m²

o wartości 4.226,93 zł
o wartości 3.428,93 zł
o wartości 2.294,93 zł
o wartości 3.115,93 zł
o wartości 3.079,73 zł
o wartości 6.433,29 zł
o wartości 5.880,76 zł
o wartości 3.066,94 zł
o wartości 5.213,94 zł
o wartości 5.813,29 zł
o wartości 2.352,29 zł
o wartości 4.827,11 zł
o wartości 5.891,28 zł
o wartości 4.501,56 zł
o wartości 2.383,58 zł
o wartości 4.519,56 zł
o wartości 3.760,61 zł
o wartości 3.902,80 zł

Łączna wartość aportu wynosi 1.254.572,40 zł
§2
Wnoszony aport przeznacza się na podwyŜszenie kapitału zakładowego Wodociągów
Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy.
Gmina Miasta Dębica jako jedyny wspólnik obejmuje wszystkie udziały powstałe w wyniku
podwyŜszenia kapitału zakładowego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

