
Projekt 

 

Uchwała Nr ..…/…../21 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 25 sierpnia 2021 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, 

KRS: 0000912375, oraz na objęcie udziałów przez Gminę Ustrzyki Dolne  

w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. h) oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1990 z późń. zm.), Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa 

Mieszkaniowa Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, KRS: 0000912375, do 

wysokości 4.190.800,00,-zł. (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy 

osiemset złotych) poprzez ustanowienie 23.816 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 

osiemset szesnaście) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00,- złotych każdy, 

tj. w łącznej wartości 1.190.800,00,-zł.  (słownie:  jeden milion sto dziewięćdziesiąt 

tysięcy osiemset złotych. 

 

§ 2 

Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Ustrzyki Dolne nowych udziałów  

w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w 23.816 (słownie:  dwadzieścia trzy 

tysiące osiemset szesnaście) udziałów o wartości nominalnej 50,00,- złotych każdy, tj. 

w łącznej wartości 1.190.800,00,-zł. (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy 

osiemset złotych) i pokrycie ich wkładem niepieniężnym (aportem), określonym w § 3 

uchwały.  

 

§ 3 

Nowo ustanowione udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte 

wkładem niepieniężnym stanowiącym: 

a) prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 338/3 o powierzchni 0,3266 ha, 

dla której Sąd Rejonowy w Lesku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  

w Ustrzykach Dolnych prowadzi księgę wieczystą nr KS2E/00020412/1  

o wartości szacunkowej  452.550,00,-zł. (słownie:  czterysta pięćdziesiąt dwa 

tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), 



b) prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 340 o powierzchni 0,5434 ha, 

dla której Sąd Rejonowy w Lesku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 

w Ustrzykach Dolnych prowadzi księgę wieczystą nr KS2E/00020412/1  

o wartości szacunkowej  738.250,00,-zł. (słownie: siedemset trzydzieści osiem 

tysięcy  dwieście pięćdziesiąt złotych). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


