
UCHWAŁA NR LVI/480/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających 
do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie 
ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Mosinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) - h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o  samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2021  r., poz.  1372  i  1834), uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie czynności zmierzających do połączenia 
spółki Zakład Usług Komunalnych spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością 
z  siedzibą w  Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie. 

§ 2. Połączenie spółek komunalnych nastąpi poprzez przeniesienie całego 
majątku spółki „Park Strzelnica” spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością 
z   siedzibą w   Mosinie (spółka przejmowana) na spółkę Zakład Usług 
Komunalnych spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w  Mosinie 
(spółka przejmująca), w  zamian za udziały, które spółka Zakład Usług 
Komunalnych spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w  Mosinie 
wyda wspólnikom spółki „Park Strzelnica” spółka z     ograniczoną 
odpowiedzialnością z   siedzibą w   Mosinie, tj. na podstawie art.   492  
§ 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 i 2320 oraz z 2021 r., poz. 2052). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 4. Wykonanie uchwały nastąpi po konstytutywnym wpisie obniżenia kapitału 
zakładowego spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym 
konsekwencję wykonania przez Burmistrza Gminy Mosina uchwały Nr LVI/479/21 
Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia 25  listopada 2021  r. w  sprawie obniżenia 
kapitału zakładowego spółki pod firmą „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLll/352/21 Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia 
4 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających 
do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z   ograniczoną 
odpowiedzialnością z  siedzibą w  Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący 
Rady 

 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE 

 

Zważywszy na fakt, iż istnieje potrzeba koncentracji kapitału, która pozwoli 
na stworzenie znaczącej na rynku spółki, zdolnej do realizacji budowy basenu 
pływackiego w  Mosinie z  wykorzystaniem możliwości odliczenia naliczonego 
podatku VAT, a   także z   uwagi na konieczność racjonalizacji kosztów 
funkcjonowania spółek komunalnych, w   tym w   szczególności kosztów 
zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów 
i świadczenie usług, postanawia się połączyć spółki: Zakład Usług Komunalnych 
spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością z   siedzibą w   Mosinie, wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr 0000381930,    ze spółką „Park Strzelnica” spółka z    ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000845787,  w  trybie art.  492  
§ 1  pkt  1  ksh, to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki „Park 
Strzelnica” spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w  Mosinie 
na spółkę Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z  siedzibą w  Mosinie, w  zamian za udziały, które spółka Zakład Usług 
Komunalnych spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w  Mosinie 
wyda wspólnikom spółki „Park Strzelnica” spółka z     ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie, zaś spółka „Park Strzelnica” spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w  Mosinie w  wyniku połączenia 
przestanie istnieć, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie 
z  art.  493  § 1  Kodeksu spółek handlowych, czyli łączenie przez przejęcie. 

Połączenie spółek wpłynie pozytywnie na poprawę struktury bilansu spółki 
przejmującej poprzez zwiększenie wartości kapitału własnego, co z  korzyścią 
wpłynie na oceny instytucji finansowych oraz umożliwi ubieganie się 
o dofinansowanie zewnętrzne lub emisję obligacji przychodowych na realizację 
budowy basenu. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w    celu przeprowadzenia 
menadżerskiej i  właścicielskiej fazy połączenia, ponieważ warunkuje: 

- przystąpienie przez zarządy łączących się spółek do przygotowania planu 
połączenia oraz wykonanie pozostałych czynności wymaganych przepisami prawa 
dla dojścia połączenia do skutku (faza menadżerska), 

- podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w sprawie połączenia, które 
zostają przez zarząd każdej z  łączących się spółek zgłoszone do sądu 
rejestrowego (faza właścicielska). 
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Zgodnie  z  art.  493  § 2  Kodeksu spółek handlowych, połączenie spółek 
nastąpi z  dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego spółki przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła 
skutek wykreślenia spółki przejmowanej. 

 Wiceprzewodniczący Rady 

  

Dominik Michalak 
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