
U C H W A Ł A Nr  185/XXIV/16 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 14 września 2016 r.           

 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016r. poz. 446) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

 

§1. 

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Milanowskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku poprzez 

ustanowienie 12 440 (dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści) nowych udziałów o wartości 

nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. w łącznej wartości 622 000 (sześćset 

dwadzieścia dwa tysiące) złotych. 

 

§2. 

1. Wyraża się zgodę na objęcie przez Miasto Milanówek nowych udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym spółki w ilości 12 440 (dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści) 

udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. w łącznej wartości  

622 000 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące) złotych i pokrycie ich wkładem pieniężnym.  

2. Pokrycie udziałów nastąpi w pieniądzu, w walucie polskiej. 

3. Pokrycie zobowiązań z tytułu objęcia udziałów nastąpi z wydatków budżetu Miasta 

Milanówek zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta na 2016r. 

 

§3. 

Środki pochodzące z wkładu gotówkowego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym zostaną przeznaczone na realizację przez spółkę budowy na kolektorze „C” 

punktu pomiarowego ilości ścieków komunalnych z terenu miasta Milanówka odprowadzanych 

do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim.  

 

§4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                     Przewodnicząca  

Rady Miasta Milanówka 

 

          mgr Małgorzata Trębińska 

  



UZASADNIENIE 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest jednoosobową 

spółką gminną. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 248 350 zł., z czego wartość  

3 488 350,00 zł. stanowi wkład w postaci aportu. Całość udziałów objęła Gmina Milanówek.  

Spółka została powołana do realizacji zadań własnych gminy, określonych w art. 7  

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny. Przedmiotem działalności 

Spółki jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W zakresie realizacji tego zadania spółka 

ponosi koszty oczyszczania ścieków z terenu miasta Milanówka do oczyszczalni  

w Grodzisku Mazowieckim. Pomiar ilości ścieków stanowił w ostatnich latach kwestię 

sporną z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Grodzisku Mazowieckim. 

Ostatecznie, w wyniku skutecznych negocjacji ustalono, że w kwestii rozliczeń uznawany 

będzie pomiar prowadzony przez dostawcę ścieków prowadzony za pomocą własnego 

urządzenia pomiarowego. Jednocześnie uznano, że stosowany będzie pomiar urządzeniem 

elektromagnetycznym, zapewniającym obecnie najwyższy stopień dokładności pomiaru. 

Wobec powyższego spółka przystąpiła do projektowania i przygotowania realizacji 

inwestycji budowy punktu pomiarowego. Efekt tej inwestycji przełoży się ostatecznie  

na wynik ekonomiczny spółki i pewność pomiaru mającego istotne znaczenie dla 

wzajemnych rozliczeń. Proponowana kwota podwyższenia kapitału zakładowego wynika  

z kosztorysu obejmującego całość niezbędnych wydatków do przeprowadzenia tej 

inwestycji przez spółkę.  

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały proponowanej treści jest w pełni 

zassane.  

  

 


