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UCHWAŁA NR 
R A D Y M I A S T A Z G I E R Z A 

z dnia 

zgłoszony przez 

Projekt 

2013 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka 

z o.o. w Zgierzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 
oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 
1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 
673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, 
poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529), Rada Miasta Zgierza 

§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Zgierzu o kwotę 405 550 zł (słownie: czterysta 
pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie nowych 8111 (słownie: osiem tysięcy sto 
jedenaście) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, które 
zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym. 

§ 2. 1. Pokrycie 8111 nowoutworzonych udziałów nastąpi wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 
405 589 zł (słownie: czterysta pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) w postaci: 

1) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w 129 obrębie miasta Zgierza, 
składającej się z działki gruntu nr 81/35 o powierzchni 1168 m 2 , działki gruntu nr 81/38 
o powierzchni 683 m 2 , działki gruntu nr 81/41 o powierzchni 696 m 2 , o łącznej wartości 359 254 zł 
(słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote), 

2) prawa własności udziału w wysokości Vi części nieruchomości gruntowej położonej w 129 obrębie 
miasta Zgierza, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającej się z działki gruntu nr 81/34 
o powierzchni 203 m 2 , działki gruntu nr 81/37 o powierzchni 102 m 2 , działki gruntu nr 81/40 
o powierzchni 281 m 2 , działki gruntu nr 81/42 o powierzchni 71 m 2 , łącznej wartości 46 335 (słownie: 
czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych ). 
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2. Dla nieruchomości, o których mowa w ust. 1, V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Zgierzu prowadzi księgi wieczyste: dla działek nr 81/35 i nr 81/34 położonych w Zgierzu przy 
ul. Rembowskiego 30 - KW Nr LD1 G/00000516/8, dla działki nr 81/42 położonej w Zgierzu przy 
ul. Rembowskiego 36A - K W Nr LD1 G/00000678/1, dla działek nr 81/37, nr 81/38 położonych 
w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 32 - KW Nr LD1 G/00015884/6, dla działek nr 81/40 i nr 81/41 
położonych w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 34 - KW Nr LD1 G/00015462/2, w których jako właściciel 
wpisana jest Gmina Miasto Zgierz. 

§ 3. Nadwyżkę nad wartością obejmowanych 8111 udziałów, w kwocie 39,00 zł (słownie: trzydzieści 
dziewięć złotych), przenosi się na utworzony kapitał zapasowy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 
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Uzasadnienie 

Działki gruntu oznaczone nr ewidencyjnym 81/35, 81/38, 81/41 stanowią jedną nieruchomość 
posiadającą dostęp do drogi publicznej ul. Rembowskiego poprzez działki nr 81/34, 81/37, 81/40, 
81/42 stanowiące drogę wewnętrzną. Przedmiotowy teren przeznaczony jest dla potrzeb realizacji 
przez jednoosobową spółkę Gminy Miasto Zgierz - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu, inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego. 

W porozumieniu ze Spółką MPGM możliwe będzie wyprowadzenie do nowego budynku 
z mieszkań komunalnych i socjalnych, najemców którym zwiększyły się dochody lub tych którzy chcą 
poprawić swoje warunki mieszkaniowe celem odzyskania przez Miasto z dotychczasowego zasobu 
komunalnego mieszkań dla oczekujących na umowy najmu. 

Zamierzeniem powyższych działań jest aby pierwszeństwo w zawarciu umów miały następujące 
osoby według poniższych kryteriów: 

1. Najemcy zasobu komunalnego nie posiadający zaległości czynszowych, opłacający regularnie 
czynsz oraz przestrzegający regulaminu porządku domowego w dotychczasowym miejscu zamieszkania. 

2. Kandydaci umieszczeni na liście osób uprawnionych do zawarcia umów na lokale komunalne, 
prowadzonej przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. 

3. Osoby, których dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym wynosi nie mniej niż najniższa 
emerytura i nie więcej niż dwukrotność najniżej emerytury. 

4. W przypadku braku kandydatów określonych w punktach 1-3, umowy mogą być zawarte 
z pominięciem niniejszych zasad. 

5. Osoby wymienione w pkt. 1 zobowiązane są do zdania dotychczas zajmowanego lokalu 
komunalnego w stanie zdatnym do zamieszkania. 

6. Osoby wymienione w pkt. 1-4 nie mogą posiadać tytułu własności do innego lokalu lub 
nieruchomości. 

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji na przedstawionych wyżej zasadach umożliwi Miastu 
realizację zadania własnego związanego z budownictwem mieszkaniowym i zapewnieniem mieszkań. 
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