
ZARZĄDZENIE NR 107/2019 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- 
Kanalizacyjnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 2 uchwały nr XXIX/663/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 
listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach 
prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 6047)

zarządza się, co następuje:

§1. Miasto Katowice wnosi do Spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością wkład niepieniężny o wartości 27.300,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy 
trzysta złotych; zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług), w postaci kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Załęskiej (składającego 
się z następujących części: sieci rur betonowych o dł. 260m i średnicy 400mm, biegnącej wzdłuż ul. Zgody; 
sieci rur betonowych o dł. 301m i średnicy 500mm, biegnącej wzdłuż ul. Załęskiej; studni z prefabrykowanych 
kręgów betonowych o średnicy 1000mm w ilości 17 szt.), w celu podwyższenia kapitału zakładowego.

§2. W zamian za wniesiony wkład niepieniężny Miasto Katowice obejmuje 54 udziały o wartości po 500,00 zł 
każdy, pozostała kwota w wysokości 300,00 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Naczelnikowi 
Wydziału Kształtowania Środowiska.

§4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się resortowym Wiceprezydentom Miasta Katowice.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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