
UCHWAŁA NR XXXIV/278/13
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) i art. 7 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tj. 
Dz. U. 2009 r. Nr 67, poz. 569, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 69, poz. 595 i Nr 215, 
poz. 1663.), Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu zastawu rejestrowego na udziale Gminy Kolonowskie w majątku Kanalizacji Gminy 
Kolonowskie „KGK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kolonowskiem o wartości nominalnej 
1.916.011,00 zł jako zabezpieczenia udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu pożyczki w kwocie 2.215.600,00 zł na sfinansowanie zadania „Przebudowa i wymiana sieci 
wodociągowej w części miasta Kolonowskie.”

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do podjęcia czynności prawnych w celu ustanowienia wymienionego w §1 
zastawu rejestrowego. 

§ 3. Koszty związane z podpisaniem i zarejestrowaniem zastawu ponosi „KGK” Kanalizacja Gminy 
Kolonowskie Sp. z o.o. w Kolonowskiem. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Franciszek Klimas
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Uzasadnienie

„KGK” Kanalizacja Gminy Kolonowskie Sp. z o.o. w Kolonowskiem realizuje zadanie pn. „Przebudowa 
i wymiana sieci wodociągowej w części miasta Kolonowskie.”

Wniosek o dofinansowanie zadania złożony przez Spółkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu został rozpatrzony pozytywnie i KGK otrzymała pożyczkę w wysokości 
2.215.600,00 zł, co stanowi 90% całego przedsiewzięcia. 

W trakcie negocjacji warunków pożyczki, strony uznały, że formą zabezpieczenia pożyczki będzie 
poręczenie Gminy w postaci zastawu rejestrowego na udziałach w Spółce. Jest to najkorzystniejsza forma 
zabezpieczenia, gdyż nie rzutuje ona na poziom zadłużenia Gminy. Biorąc zaś pod uwagę, że udziały KGK 
należą do Gminy Kolonowskie, zgoda na ustanowienie zastawu na tych udziałach wymaga uchwały Rady 
Miejskiej.
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