
Uchwała nr XXVII/222/04 
Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 16 czerwca 2004 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego 

do AQUANET Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13, ust. 1 zdanie drugie oraz art. 37  
ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  
z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
Rada Miejska w Mosinie wyraża zgodę na wniesienie przez Gminę Mosina  
do AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048569, 
wkładu niepieniężnego w postaci: 
1. mienia ruchomego gminy, stanowiącego: 

a) sieć kanalizacyjną, szczegółowo wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,  
o łącznej wartości 28.021,025,34 zł wraz z infrastrukturą towarzyszącą sieci 
kanalizacyjnej,  szczegółowo wymienioną w załączniku nr 2 do uchwały, o łącznej 
wartości 6.307.817,92 zł; 

b) przyłącza kanalizacyjne, szczegółowo wymienione w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały, o łącznej wartości 1.750.912,41 zł; 

c) sieć wodociągową, szczegółowo wymienioną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,  
o łącznej wartości 2.062.748,88 zł; 

d) przyłącza wodociągowe, szczegółowo wymienione w załączniku nr 5 do niniejszej 
uchwały, o łącznej wartości 1.040.541,89 zł; 

2. nakładów poniesionych na sieć wodociągową, szczegółowo wymienioną w załączniku  
nr 6 do niniejszej uchwały, o łącznej wartości 2.663.886,90 zł oraz przyłącza 
wodociągowe, szczegółowo wymienione w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,  
o łącznej wartości 2.043.640,56 zł;  

3. nieruchomości: 
a) nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  

o numerze 872/1 oraz 873/9, położona w Mosinie przy ul. Wiatrowej,  
o obszarze 3.240 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr 27681 prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Śremie, o łącznej wartości 129.438,00 zł, która została ustalona  
na podstawie operatu szacunkowego, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej 
uchwały; 

b) nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  
o numerze 1673/4, położona w Mosinie przy ul. Rzecznej, o obszarze 61 m2, zapisana 
w księdze wieczystej KW Nr 31247 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie,  
o łącznej wartości 2.436,95 zł, która została ustalona na podstawie operatu 
szacunkowego, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej uchwały; 

c) nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  
o numerze 1673/5, położona w Mosinie przy ul. Rzecznej, o obszarze 443 m2, 
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zapisana w księdze wieczystej KW Nr 25522 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  
w Śremie, o łącznej wartości 17.697,85 zł, która została ustalona na podstawie operatu 
szacunkowego, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej uchwały; 

d) nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o numerze 
2599/11, położona w Mosinie przy ul. Jarzynowej, o obszarze 81 m2, zapisana  
w księdze wieczystej KW Nr 37756 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie,  
o łącznej wartości 3.235,95 zł, która została ustalona na podstawie operatu 
szacunkowego, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej uchwały; 

e) nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  
o numerze 85/5, położona w Nowinkach, o obszarze 518 m2, zapisana  
w księdze wieczystej KW Nr 34267 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  
w Śremie, o łącznej wartości 10.530,94 zł, która została ustalona na podstawie operatu 
szacunkowego, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej uchwały; 

f) nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  
o numerze 196/1, położona w Krośnie, o obszarze 209 m2, zapisana  
w księdze wieczystej KW Nr 33499 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  
w Śremie, o łącznej wartości 4.248,97 zł, która została ustalona na podstawie operatu 
szacunkowego, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej uchwały; 

g) połowy udziału we własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka o numerze 1093 i 1150, położonej w Puszczykowie obręb Niwka 
o obszarze 4.5604 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 64303 prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Poznaniu, przy czym mając na względzie wartość nakładów 
dokonanych przez Gminę Mosina na tę nieruchomość  
- w zamian za połowę udziału we własności przedmiotowej nieruchomości   

Gmina Mosina obejmuje w AQUANET Sp. z o.o. udziały o wartości nie 
przekraczającej 10.495.110,00 zł. 

Wartość wkładu niepieniężnego ustalona została na podstawie operatów szacunkowych, 
stanowiących załączniki nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały.   
 
 

§ 2. 
 

Traci moc uchwała nr XX/164/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego  
do AQUANET Spółka z o.o. w Poznaniu. 
 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 
 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 

Wyszczególniony w załącznikach od nr 1 do nr 5 oraz w załącznikach od nr 8 do nr 10 
do niniejszej uchwały majątek komunalny Gminy Mosina jest eksploatowany przez 
AQUANET Sp. z o.o. Wyszczególnione w załączniku nr 6 i 7 do niniejszej uchwały składniki 
majątkowe stanowią własność AQUANET Sp. z o.o., natomiast Gminie Mosina przysługują 
wierzytelności z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych. 
W wyniku wniesienia aportem przedmiotowego majątku do AQUANET Sp. z o.o.  
w Poznaniu przez Gminę Mosina, nastąpi podwyższenie kapitału wyżej wymienionej spółki. 
Z tytułu podwyższenia tego kapitału Gmina Mosina otrzyma udziały w AQUANET Spółka  
z o.o. w Poznaniu, odpowiadające wartości wniesionego aportu. 


