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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 
1378), 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 Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/91/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyraża się zgodę i upoważnia się Burmistrza Namysłowa do ustanowienia zastawu rejestrowego na 
34 429 (trzydziestu czterech tysiącach czterystu dwudziestu dziewięciu) udziałach, należących do Gminy 
Namysłów, o wartości nominalnej 1 000,00 każdy, w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych 
,,EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 
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Uzasadnienie

Spółka Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ,,EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie realizuje inwestycje
w zakresie rozwiązywania gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim. W roku 2021 planuje w tym zakresie
realizacje zadań pn. ,,Renowacja istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w Namysłowie w ulicach: Bohaterów
Warszawy, Wały Jana III i Podwale”, ,,Budowa tranzytów kanalizacyjnych Barzyna – Namysłów oraz sieci
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Smarchowicach Śląskich” oraz ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Namysłów”, na które planuje zaciągnąć pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Jedną z form zabezpieczenia wymaganego przez Pożyczkodawcę jest
zastaw rejestrowy, dlatego też jako główny udziałowiec Spółki kontynuujemy tą formę pomocy przy realizacji
przez spółkę inwestycji mającej na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Namysłów.

Projektodawca: Burmistrz
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