
ZARZĄDZENIE NR 82/2022 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 1 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie wniesienia do jednoosobowej Spółki Gminy Pysznica pod nazwą Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pysznicy wkładu niepieniężnego (aportu) 

w formie prawa własności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm) w związku z uchwałą Rady Gminy Pysznica 

nr XLIV/336/2022 z dnia 25 maja 2022 roku 

 

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. Wnosi się prawo własności rzeczowego majątku trwałego należącego do Gminy Pysznica, 

obejmującego infrastrukturę kanalizacyjną o wartości 2 561 876,64 zł (słownie: dwa miliony 

pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 64/100) jako wkład 

niepieniężny (aport) do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Pysznicy. 

§ 2. 1. W zamian za wkład niepieniężny (aport) Gmina Pysznica obejmuje 2 561 sztuk udziałów 

o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy i posiadać będzie 

w Spółce łącznie 34 991 udziałów o wartości  34 991 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery 

miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). 

2. Nadwyżkę w kwocie 876,64 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 64/100) 

postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy. 

§ 3. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wniesienie 

aportu w postaci prawa własności infrastruktury kanalizacyjnej wymienionej w załączniku nr 1, 

podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT – 23%.  

§ 4. Przekazanie w aport infrastruktury kanalizacyjnej nastąpi w drodze umowy 

cywilnoprawnej w formie przewidzianej przepisami Kodeksu spółek handlowych         

i umową spółki. Wszelkie opłaty związane z zawarciem umowy poniesie Gmina Pysznica. 

§ 5. Należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 589 030,00 zł (słownie: pięćset 

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych 00/100) podlega wpłacie przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pysznicy na rachunek bankowy Gminy 

Pysznica prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          

Wójt 

 

Łukasz Bajgierowicz 


