
UCHWAŁA Nr XL/347/22 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części zasobu mieszkaniowego gminy 

Miasto Rawa Mazowiecka jako aportu do kapitału zakładowego Rawskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 

2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r., 

poz. 1899 ) oraz § 6 pkt 3 uchwały Nr XXXVIII/303/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 

września 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy Miasta Rawa Mazowiecka  (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2009 r.  

Nr 306, poz. 2569, z 2011 r. Nr 279, poz. 2837 oraz z 2021 r. poz. 3230) Rada Miasta  

Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

 

 § 1. 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez gminę Miasto Rawa Mazowiecka, jako 

wkładu niepieniężnego (aportu), do Spółki Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Sp. z o. o. prawa własności lokalu mieszkalnego nr 57 o powierzchni 45,1 m2 położonego w 

budynku przy ul. Słowackiego 29, dla którego prowadzona jest księga wieczysta 

LD1R/00045318/7 wraz z udziałem wynoszącym 2/100 części prawa własności działki 

oznaczonej nr ewid. 211, obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka, dla którego prowadzona jest 

księga wieczysta LD1R/00010055/1, w celu pokrycia udziałów gminy Miasto Rawa 

Mazowiecka w podwyższonym kapitale zakładowym RTBS Sp. z o.o. Wartość wkładu 

pieniężnego (aportu) wynosi 242.000,00 zł. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Rawskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o. o. wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności lokalu, 

o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez utworzenie nowych 242 udziałów o wartości 

nominalnej 1000 zł każdy udział. 

3. Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o których mowa 

w ust. 2 zostaną objęte przez gminę Miasto Rawa Mazowiecka.  



 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

  

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 

Grażyna Dębska 

 

 

 

 

 

 

 


