
UCHWAŁA NR XXXV/278/2022 
RADY GMINY LICHNOWY 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego  Sp. z o.o. 
w Nowym Dworze Gdańskim. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje: 
                                                                                   § 1 

1. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy Centralnego Wodociągu Żuławskiego  Sp. z o.o. 
w Nowym Dworze Gdańskim o 170 udziały za kwotę 94 010,00 (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące dziesięć  00/100 ). 

2. Udziały z tytułu podwyższonego kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 1 obejmuje Gmina 
Lichnowy. 

3. Wyraża się zgodę na pokrycie przez Gminę Lichnowy udziałów, o których mowa w ust.1 wkładem 
pieniężnym. 
                                                                                   § 2 
Zobowiązuje się Wójta Gminy  Lichnowy do podjęcia działań formalnoprawnych w celu realizacji zadania, 
o którym mowa w § 1 oraz upoważnia  się Wójta Gminy Lichnowy do złożenia odpowiednich oświadczeń 
woli. 
                                                                                   § 3 
Traci moc Uchwała  Nr XXXIII/260/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 03 lutego 2022  roku W sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego  Sp. z o.o. w Nowym Dworze 
Gdańskim. 
                                                                                   § 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Grunau-Drążek 
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UZASADNIENIE 

Do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego  
Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. 
 
 Gmina swoje zadania własne  w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę realizuje poprzez spółkę CWŻ 
w Nowym Dworze Gd, w której posiada swoje udziały. W związku z powyższym postanawia się 
podwyższyć kapitał zakładowy Centralnego Wodociągu Żuławskiego  Sp. z o.o. w Nowym Dworze 
Gdańskim przez objęcie udziałów spółki celem  budowy  sieci wodociągowej w Pordenowie oraz pokrycie 
kosztów prowadzonej działalności . Objęcie udziałów stanowi 50% finansowanie  inwestycji . 
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