
 

 

Uchwała Nr XVII/132/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 15 listopada 2011 roku 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie jednoosobowej spółki Gminy Karczew 

pod firmą  

„Wodociągi i Kanalizacja Karczew” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f-h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie jednoosobowej spółki Gminy Karczew pod firmą 

„Wodociągi i Kanalizacja Karczew” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Karczewie, zwanej dalej „Spółką”. 

 

§ 2. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie wykonywanie zadań 

własnych Gminy Karczew określonych w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), polegających na 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. 

 

§ 3. Kapitał zakładowy Spółki wyniesie 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) i zostanie pokryty w całości przez Gminę Karczew wkładem pieniężnym. 

 

§ 4. W zamian za wkład pieniężny wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego 

Spółki, Gmina Karczew obejmie 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) udziałów o wartości 1.000,00 

zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy. 

 

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonania wszystkich czynności 

związanych z zawiązaniem Spółki. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

    Tadeusz Marton 



 

UZASADNIENIE 

 

W latach 2007 - 2010 Gmina Karczew wydatkowała na inwestycje w infrastrukturę 

wodociągowo-kanalizacyjną kwotę brutto w wysokości 7.188.697,00 zł, w tym kwota 

podatku VAT w wysokości 1.127.724,00 zł.  

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług VAT 

związanego z wybudowaniem przedmiotowej infrastruktury.  

Gmina poniosła również wydatki na realizację zadań związanych z budową kanalizacji 

deszczowej i odwodnienia nie odliczając podatku VAT z tytułu tych inwestycji.  

Aby możliwe było skorzystanie przez Gminę z prawa do odliczenia podatku VAT kanalizacja 

deszczowo - odwodnieniowa powinna być wykorzystywana przez Gminę do wykonywania 

czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W obecnej sytuacji, ze względu na brak 

czynności opodatkowanych tym podatkiem Gmina nie może dokonywać odliczeń naliczonego 

podatku VAT.  

Gmina planuje na lata 2012 – 2016 nowe inwestycje w infrastrukturę wodociągowo – 

kanalizacyjną na terenie wiejskim o wartości ok. 40 mln złotych. Gmina nie będzie mogła 

odliczyć naliczonego podatku od towarów i usług VAT związanego z nowymi inwestycjami. 

Możliwość takiego odliczenia będzie natomiast miała jednoosobowa spółka prawa 

handlowego z udziałem Gminy, której celem będzie zaspokajanie potrzeb mieszkańców 

Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków na terenach 

wiejskich, i która w ramach swojej działalności będzie realizować inwestycje w infrastrukturę 

wodociągowo – kanalizacyjną na terenach wiejskich.  

Docelowo planowane jest wyposażenie spółki przez Gminę Karczew w składniki majątkowe 

w postaci urządzeń kanalizacji deszczowo – odwodnieniowej oraz infrastruktury 

wodociągowo – kanalizacyjnej na terenach wiejskich. Określenie warunków podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki i zgoda na wniesienie przez Gminę aportu w postaci ww. 

składników majątkowych na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale wymagają 

odrębnej uchwały Rady Miejskiej.   

 

 

 

 

 


