
 
                                       U C H WA Ł A   NR LXVII/337/10 
 

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY 
z dnia 25 października 2010 roku 

 
w sprawie : utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną  
                   odpowiedzialnością  pod nazwą  Zakład  Zarządzania  
                   Nieruchomościami spółka z ograniczoną  
                   odpowiedzialnością  
                 
 
 
Na podstawie art.18, ust.2  pkt.9 ,lit. ”h” ustawy z dnia 08 marca1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z roku 2001 Nr 142, poz. 
1591 z późn. zmian) i art.6 , art. 10 , art.22 i  art. 23 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z roku 1997 Nr 9, 
poz.43 z późn. zmian.), w związku z likwidacją  zakładu budżetowego                   
o nazwie Administracja Budynków Mieszkalnych w Iłży w celu jego 
przekształcenia  w  spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Rada Miejska 
Iłży  uchwala, co następuje : 
 
                                                         § 1 

1. Tworzy się jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
pod nazwą Zakład Zarządzania Nieruchomościami  spółka                         
z ograniczoną odpowiedzialnością  w Iłży  zwana  dalej „Spółką na 
zasadzie przekształcenia  zakładu budżetowego Administracji 
Budynków Mieszkalnych, zwanego dalej „Zakładem”. 

2. Celem utworzenia Spółki jest: 
1) wykonywanie  zadań własnych gminy w zakresie: 

a) zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym,  
b) zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu 

gminnego nie wymienionymi w ppkt.a 
c) utrzymania czystości terenów zielonych i placów zabaw, 

renowacji, konserwacji, pielęgnacji  terenów zielonych, 
2) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi  własność innych 

osób prawnych i fizycznych. 
 
 
                                                        § 2 
 

1. Nowo tworzona spółka powstała z przekształcenia Zakładu przejmuje 
składniki mienia Zakładu. 

2. Należności i zobowiązania Zakładu przejmuje Spółka. 
3. Spółka powstała wyniku przekształcenia Zakładu wstępuje we 

wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością  Zakładu. 
 
 
 



 
 
                                                     § 3 
 
Burmistrz Iłży wykona wszystkie  czynności  związane z przekształceniem 
i utworzeniem Spółki, a w szczególności: 

1) szczegółowo określi składniki  majątku  przechodzącego  do Spółki, 
2) określi wysokość kapitału  zakładowego Spółki, 
3) opracuje umowę Spółki, 
4) dokona powołania członków rady nadzorczej Spółki. 

    
§ 4 

 
Utworzenie Spółki nastąpić winno w terminie do 31  grudnia 2010 roku. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 


