
Uchwała Nr XLIII/394/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 3 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przedmiotu działalności spółki 
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Karczewie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zmianę  przedmiotu  działalności  spółki  Komunalne 
Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Karczewie  (KRS nr 
0000098255)  w  ten  sposób,  że  przedmiot  działalności  tej  spółki  będzie  obejmował 
następujące klasy zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej 2007 (PKD):

− PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
− PKD 33.14.Z Naprawa i Konserwacja urządzeń elektrycznych 
− PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze 

do układów klimatyzacyjnych
− PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
− PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
− PKD  42.21.Z  Roboty  związane  z  budową  rurociągów  przesyłowych  i  sieci 

rozdzielczych
− PKD  42.22.Z  Roboty  związane  z  budową  linii  telekomunikacyjnych  i 

elektroenergetycznych 
− PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
− PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 
− PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych 
− PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 
− PKD  43.99.Z  Pozostałe  specjalistyczne  roboty  budowlane,  gdzie  indziej  nie 

sklasyfikowane 
− PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 
− PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
− PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów 
− PKD  81.30.Z  Działalność  usługowa  związana  z  zagospodarowaniem  terenów 

zielonych 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonania wszystkich czynności związanych 
ze zmianą przedmiotu działalności spółki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton



UZASADNIENIE

Zmiany przedmiotu działalności spółki komunalnej Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Karczewie  (KRS nr  0000098255)  są  uzasadnione 
koniecznością dostosowania dotychczasowego przedmiotu działalności określonego zgodnie z 
Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej z 2004 roku do nowej obowiązującej od 2007 
roku klasyfikacji działalności gospodarczej – Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej 
2007. 
Ponadto  w  ramach  zmiany  przedmiotu  działalności  gospodarczej  spółki  nastąpi  jego 
rozszerzenie m.in. o czynności z zakresu naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych (w 
tym  oświetlenia  ulicznego)  oraz  działalność  usługową  związaną  z  zagospodarowaniem 
terenów zielonych,  które to  czynności  będą mogły  zostać  zlecone  spółce  przez  Gminę  w 
ramach realizacji jej zdań własnych. 
Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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