
Projekt 
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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Świerczów 
posiadanych w Spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o z siedzibą 

w Namysłowie 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnuia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm1)), art. 3 ust.1 i art. 7 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym 
i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2018 r. poz.2017) Rada Gminy Świerczów, uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu zastawu rejestrowego na 1340 (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści) 
udziałach Gminy Świerczów posiadanych w Spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" 
Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 
każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 340 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych 
00/100), jako zabezpieczenia udzielonych wyżej wymienionej Spółce przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pożyczek na sfinansowanie zadania pn. "Rozwiązanie problemów 
gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Świerczów do podjęcia czynności prawnych celem ustanowienia zastawu 
rejestrowego, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Adam Janas 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
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Uzasadnienie

W związku z zamiarem zaciągnięcia przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp.
z o.o. z siedzibą w Namysłowie pożyczek związanych z realizacją zadania pn. „Rozwiązanie problemów
gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim" proponuje się udzielenie poręczenia dla w/w Spółki
w zakresie zaciąganych pożyczek. Poręczenie ma charakter zastawu na udziałach wniesionych przez Gminę
Świerczów do przedmiotowej spółki. W ramach planowanych do zaciągnięcia pożyczek planuje się
realizację m.in. następujących zadań inwestycyjnych: ”Budowa tranzytu kanalizacyjnego Pokój -
Świerczów„ "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Namysłów". Ustanowienie
zastawu rejestrowego nie wpływa nie indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Świerczów.

Przygotował: M.Bieniek
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