
UCHWAŁA NR XLIII/477/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie powierzenia Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Gogolin Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, wykonywania zadań własnych Gminy Gogolin 
w zakresie zarządzania i bieżącej konserwacji nieruchomości zabudowanymi komunalnymi budynkami 

z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi w celu zaspakajania 
zbiorowych potrzeb wspólnoty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, 7 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Powierza się Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Gogolin Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie przy ul. Ligonia 15, zwanej dalej „Spółką” , posiadającemu nr NIP 
756-000-43-85, REGON 16144428400000, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  syg. akt OP.VIII NS-REJ.KRS/1/12/408, numer KRS: 0000407315, 
utrzymania i bieżącej konserwacji nieruchomości zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami 
mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi tj. zasobem mieszkaniowym Gminy Gogolin 
w celu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Gogolin jak też pomieszczeniami 
dodatkowymi, jak komórki i garaże, nie będącymi pomieszczeniami przynależnymi do lokali, oraz zarządzanie 
innymi lokalami Gminy Gogolin, w tym lokalami użytkowymi. 

§ 2. Powierzenie zadnia następuje na czas nieokreślony. 

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie nr XXIII/241/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 
powierzenia spółce Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Gogolinie, wykonywania zadań własnych Gminy Gogolin w zakresie zarządzania nieruchomościami 
zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami 
użytkowymi w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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