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TEKST   JEDNOLITY 

 

A K T U       N O T A R I A L N E G O 

PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO 

W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

sporządzony na podstawie aktów notarialnych o numerach : 
 
   Repertorium A Nr 2407/92      z dnia 1992.12.16 

   Repertorium A Nr 96/93          z dnia 1993.01.14 

Repertorium A Nr 2535/97      z dnia 1997.06.10 

Repertorium A Nr 204/2003    z dnia 17.01.2003 

Repertorium A Nr 4767/2006  z dnia 31.10.2006 

Repertorium A Nr 1537/2009  z  dnia 20.05.2009 

Repertorium A Nr 1721/2012  z  dnia 22.05.2012 

Repertorium A Nr 4832/2012  z  dnia 28.12.2012 

Repertorium A Nr 1840/2013  z  dnia 13.06.2013 

Repertorium A Nr 3865/2013  z  dnia 25.11.2013 

Repertorium A Nr 1686/2014  z  dnia 14.05.2014 

Repertorium A Nr 2824/2014  z  dnia 15.07.2014 

Repertorium A Nr  830/2015   z  dnia 27.02.2015 

Repertorium A Nr 1417/2015  z  dnia 03.06.2015 

Repertorium A Nr 5046/2015  z  dnia 22.12.2015 

Repertorium A Nr 5079/2016  z  dnia 29.12.2016 

Repertorium A Nr 444/2019    z  dnia 08.04.2019 

 

 

AKT  PRZEKSZTAŁCENIA  PRZEDSIĘBIORSTWA  KOMUNALNEGO 

W  SPÓŁKĘ   Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

§ 1.   Stawający   oświadczają,  że   przekształcają  przedsiębiorstwo  komunalne  –  Miejskie 

Przedsiębiorstwo  Gospodarki   Komunalnej   i   Mieszkaniowej   w    Zawierciu  w  Spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych w dziale XI kodeksu handlowego 

oraz  rozdziale 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. 
 
§ 2.   Firma   Spółki    brzmi :   Zakład   Gospodarki    Komunalnej  -  Spółka  z  ograniczoną  

odpowiedzialnością. 

Spółka może używać w obrocie skrótu  ZGK  spółka  z o.o. 
 
§ 3.   Siedzibą Spółki jest miasto Zawiercie. 
 
§ 4.   Założycielem Spółki jest Gmina Zawiercie. 

Spółka  powstała  w  wyniku  przekształcenia  przedsiębiorstwa   komunalnego  pod     nazwą 

Miejskie   Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w   Zawierciu  ulica 

Krzywa 3. 
 
§ 5.1.  Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych. 

§ 5.2.  Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 
 
§ 6.1.   Spółka może uczestniczyć w innych spółkach oraz w innych organizacjach. 

§ 6.2. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 

2007:  

1. PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,  

2. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,  

3. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,  



 

 2 

4. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,  

5. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,  

6. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze 

do układów klimatyzacyjnych,  

7. PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,  

8. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,  

9. PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,  

10. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,  

11. PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,  

12. PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,  

13. PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,  

14. PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 

związana z gospodarką odpadami,  

15. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,  

16. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci 

rozdzielczych,  

17. PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i 

elektroenergetycznych,  

18. PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,  

19. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych,  

20. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane,  

21. PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,  

22. PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach,  

23. PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

  

24. PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach,  

25. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,  

26. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi,  

27. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  

28. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,  

29. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,  

30. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 

31. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli,  

32. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,  

33. PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w 

budynkach,  

34. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowy,  

35. PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,  

36. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,  

37. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 

38. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

39. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,  

40. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

§ 6.3. - uchylony i wykreślony -. 

§ 6.4. - uchylony i wykreślony -. 

§ 7.  Czas trwania Spółki nieograniczony. 
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§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 392 500 zł (dwanaście milionów trzysta 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 24 785 (dwadzieścia cztery 

tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) równe i niepodzielne udziały, o wartości nominalnej po 

500 zł (pięćset złotych) każdy.  

§ 8.2.  Wszystkie udziały należą do Gminy Zawiercie.  

§ 8.3.  Wspólnik pokrył swoje udziały wnosząc do Spółki :  

a) część   funduszu   założycielskiego    oraz    funduszu    przedsiębiorstwa    komunalnego 

„Miejskiego   Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Zawierciu” 

o wartości 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych),  

b) aport w postaci :  

- prawa własności nieruchomości gruntowych, tj.:  

  działki    nr   126   o    powierzchni    1 ha 3916  m kw.,    położonej   w   Zawierciu   przy  

  ul. Podmiejskiej, objętej księgą wieczystą Kw Nr 38917 Sądu  Rejonowego  w  Zawierciu 

  o wartości 161.500,00 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),  

  działki nr 1042/5 o powierzchni 3571 m kw.,  położonej  w  Zawierciu  obręb Marciszów, 

  objętej   księgą   wieczystą   Kw Nr 38917   Sądu  Rejonowego  w  Zawierciu, o  wartości 

  26.800,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych),  

  działki nr 1095/12 o powierzchni 6773 m kw,  położonej  w  Zawierciu obręb Marciszów, 

  objętej księgą wieczysta  Kw Nr 38917  Sądu   Rejonowego   w   Zawierciu,   o   wartości 

  61.100,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych),  

  działki  nr  1095/7   o  powierzchni  4 ha 3104 m kw,   położonej   w   Zawierciu     obręb 

  Marciszów, objętej  księgą  wieczystą  Kw Nr 38917   Sądu  Rejonowego   w   Zawierciu, 

  o wartości 633.800,00 zł (sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych),  

  działki  nr 1095/8  o  powierzchni  502 m kw,  położonej  w  Zawierciu  obręb Marciszów, 

  objętej   księgą  wieczystą  Kw  Nr  38917  Sądu  Rejonowego  w  Zawierciu  o   wartości 

  7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych),  

- prawa własności budynków, budowli i urządzeń  budowlanych  położonych  na  nierucho- 

  mości gruntowej opisanej w tiret 1,  wyszczególnionych  w  załączniku  Nr 2 niniejszego 

  protokołu o łącznej wartości 6.853.200,00 zł  (sześć  milionów  osiemset  pięćdziesiąt trzy 

  tysiące dwieście złotych), 

- środków   technicznych  (środków  trwałych)  wyszczególnionych  w  załączniku      Nr 1  

  niniejszego protokołu,  o  wartości  1.897.600,00 zł  (milion   osiemset   dziewięćdziesiąt     

siedem  tysięcy  sześćset złotych). 

c)  aport w postaci nieruchomości położonej w Zawierciu, oznaczonej jako: 

− działka nr 26/1, arkusz mapy nr 9, o obszarze 0,2823 ha (dwa tysiące osiemset 

dwadzieścia trzy metry kwadratowe), o  wartości 70 500 zł (siedemdziesiąt tysięcy 

pięćset złotych), 

− działka nr 26/2, arkusz mapy nr 9, o obszarze 0,1735 ha (jeden tysiąc siedemset 

trzydzieści pięć metrów kwadratowych), o  wartości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),  

− działka nr 27/1, arkusz mapy nr 9, o obszarze 0,5296 ha (pięć tysięcy dwieście 

dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), o  wartości 132 000 zł (sto trzydzieści 

dwa tysiące złotych), 

− działka nr  27/2, arkusz mapy nr 9, o obszarze 0,3920 ha (trzy tysiące dziewięćset 

dwadzieścia metrów kwadratowych) o wartości 59 500 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

pięćset złotych),  

− działka nr 28/1, arkusz mapy nr 9, o obszarze 0,2041 ha  (dwa tysiące czterdzieści jeden 

metrów kwadratowych), o  wartości 51 500 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), 
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− działka nr 28/2, arkusz mapy nr 9, o obszarze 0,1529 ha (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia 

dziewięć metrów kwadratowych), o wartości 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące 

złotych),  

−  działka nr 29/1, arkusz mapy nr 9, o obszarze 0,3382 ha (trzy tysiące trzysta 

osiemdziesiąt dwa metry kwadratowe), o  wartości 85 000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy 

złotych), 

− działka nr 29/2, arkusz mapy nr 9, o obszarze 0,2521 ha (dwa tysiące pięćset dwadzieścia 

jeden metrów kwadratowych), o wartości 36 000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych), 

− działka nr 30/1, arkusz mapy nr 9, o obszarze 0,2727 ha (dwa tysiące siedemset 

dwadzieścia siedem metrów kwadratowych), o wartości 75 500 zł (siedemdziesiąt pięć 

tysięcy pięćset złotych),  

− działka nr  30/3, arkusz mapy nr 9, o obszarze 0,0417 ha (czterysta siedemnaście metrów 

kwadratowych), o  wartości 4 000 zł (cztery tysiące złotych),  

− działka nr 30/4, arkusz mapy nr 9, o obszarze 0,2155 ha (dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć 

metrów kwadratowych), o  wartości 31 000 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych). 

d)    aport w postaci nieruchomości  położonej w Zawierciu, oznaczonej jako: 

− działka nr 1/56, arkusz mapy nr 17, o obszarze 0,0121 ha (sto dwadzieścia jeden metrów 

kwadratowych), o wartości 9 970 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 

złotych), 

− działka nr 1/57, arkusz mapy nr 17, o obszarze 0,2669 ha (dwa tysiące sześćset 

sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), o wartości 244 200 zł (dwieście 

czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych), 
 
e) aport w postaci zabudowanej nieruchomości położonej w Zawierciu przy ulicy 

Towarowej nr 30 (trzydzieści) i nr 32 (trzydzieści dwa), oznaczonej jako działki nr nr 

59/19, 59/21, arkusz mapy nr 51, o łącznym obszarze 0,6298 ha (sześć tysięcy dwieście   

dziewięćdziesiąt   osiem   metrów  kwadratowych)  o łącznej   wartości 1 144 000 złotych 

(jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych), 

f) aport w postaci nieruchomości położonej w Zawierciu, oznaczonej jako działki nr 

131/1 i nr 1095/32, o obszarze 0,1387 ha (tysiąc trzysta osiemdziesiąt siedem metrów 

kwadratowych), o łącznej wartości 181 000 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy 

złotych). 
 
§ 8.4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 

§ 9.   Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.  

Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo  pierwszeństwa  zakupu  zbywanych  udziałów. 
 
§ 10.1.  Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 10.000.000,00 (dziesięć milionów) 

złotych w terminie do dnia 31.12.2025 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. 

§ 10.2   Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez podwyższenie  

  wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych  udziałów. 

§ 10.3.  Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału.  
 
§ 11.1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonywania dopłat w wysokości nie 

przekraczającej jednorazowo  jednokrotnej  wartości  posiadanych udziałów. 

2. Wysokość, termin, zasady wnoszenia oraz zwrotu dopłat oznaczane są uchwałą 

Zgromadzenia Wspólników. 
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3.  ------skreśla się-------  

4.  Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, 

jeżeli nie są potrzebne do pokrycia strat bilansowych Spółki. 
 
§ 12.  Organami Spółki są: 

 - Zarząd Spółki 

-  Rada Nadzorcza,  

-  Zgromadzenie Wspólników.  
 
§  13.1.   Zarząd składa się z jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych uchwałą 

Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej może określać funkcje poszczególnych 

członków Zarządu.  

§ 13.2. Kontrakt menedżerski z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada 

Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.  

§  13.3.   Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata.  

§  13.4.  Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu 

Zarządu, śmierci albo rezygnacji. 

§ 14. 1.  Zarząd jest organem wykonawczym Spółki.  

§14.2. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których kodeks spółek handlowych i akt 

założycielski Spółki nie zastrzega dla innych organów Spółki. 

§14.3. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami spółki oraz spełniać swoje 

obowiązki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym 

przestrzeganiu przepisów prawa oraz uchwał organów spółki i zawartych umów. 

§14.4. Zarząd jest zobowiązany do zaciągania opinii Rady Nadzorczej Spółki przed 

rozporządzaniem prawem lub zaciągnięciem przez spółkę zobowiązań, których wartość 

przekracza 200.000,00 zł. 

§ 15.  Podział obowiązków między członkami Zarządu, sprawy wymagające uchwał   

Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Zgromadzenie  

Wspólników. 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. 

W przypadku gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Prezesa Zarządu.  
 
§ 16.  W przypadku Zarządu jednoosobowego do dokonywania czynności prawnych 

w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes  Zarządu samodzielnie a w przypadku Zarządu 

wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu 

działający łącznie z prokurentem.  
 
§ 17.  1.  Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych 

uchwałą Zgromadzenia Wspólników.  

§ 17. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 
  
§ 18. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze 

składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. 
 
§ 19. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę 

przewodniczącego.  

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy  lub  na żądanie  

dwóch  członków Rady,  albo na  wniosek  Zarządu. 

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.  

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą 

i zatwierdzony przez  Zgromadzenie Wspólników.  
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Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za  udział  w  pracach  Rady określa 

regulamin przyjęty uchwałą wspólników. 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały , jeżeli na posiedzeniu  jest obecnych co najmniej 3 

(trzech) jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. 
 
§20.  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności, 

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze 

stanem faktycznym, 

c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 

d) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania 

z wyników  ocen  wymienionych  w pkt. b i c.    

e) stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie członkom Zarządu 

absolutorium, 

f) rozpatrywanie sporów pomiędzy  członkiem Zarządu a Spółką.  

g) powołanie i odwołanie członków Zarządu , 

h) wybór podmiotu  dokonującego badania i weryfikacji sprawozdania finansowego  za 

ubiegły rok obrotowy  

i) wyrażanie opinii w sprawach  nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania 

wieczystego, oraz udziału w nieruchomości, 

   j)    zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów , 

   k)  przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej , z którą zostanie 

zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Zgromadzenia 

Wspólników  umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, 

   l)   udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych   

spółek 

   m)  wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd  darowizn na rzecz osób trzecich 

z majątku Spółki  przekraczających kwotę 3.000,00 (trzy tysiące) zł. 

   n) wyrażanie zgody na zaciągania przez  Spółkę  długoterminowych pożyczek i kredytów. 

o) wydawanie opinii o planowanych rozporządzeniach prawami lub zaciąganiu przez 

Spółkę zobowiązań, których wartość przekracza 200.000,00 zł. 
 
§ 21. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować 

Członka Rady do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych. 

§ 22.1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy 

po upływie każdego roku obrotowego. 

§22.2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej  inicjatywy   albo 

na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 części  

kapitału zakładowego.  

§22.3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli :  

- Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust.1,  

- Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie  

żądania, o którym mowa w ust. 2.  
 
§ 23. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Rady   

Miejskiej.  
 
§ 24.  skreśla się.  
 
§ 25.1.  Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: 

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego  za ubiegły rok obrotowy, 
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b) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub sposobie pokrycia strat, 

d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej  

e) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej oraz 

wystąpieniu z niej, 

f) zatwierdzanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników, Regulaminu Zarządu  

i  Regulaminu Rady Nadzorczej, 

g) wyrażanie zgody na zbycie i zastawienie udziałów, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania kapitału zakładowego, 

i) postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdy bilans sporządzony 

przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów  zapasowego 

i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, 

j) tworzenie funduszy celowych, 

k) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, oraz udziału 

w nieruchomości, 

l) określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,  

      ł)   powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką 

a członkiem Zarządu  oraz w sporze z nim, 

m) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

n)  wnoszenie i zwrot dopłat, 

o)  zmiany aktu założycielskiego  Spółki, 

p)  połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej, 

r)  postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 

spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

s) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych. 

      t) oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie.  

§ 25.2.  Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione     przez 

Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników. 
 
§ 26.  Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów jeżeli 

przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. 
 
§ 27.  Zgromadzenie Wspólników  może  podejmować  uchwały  i  bez  formalnego zwołania,  

jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniesie 

sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do poszczególnych spraw na porządku obrad.  
 
§ 28. Na  każdy  udział  przypada  jeden  głos.  Dopuszczalne  jest   głosowanie   przez   

pełnomocników.  
 
§ 29.  Wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej ustalone jest na zasadach 

określonych przepisami ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 

osób kierujących niektórymi spółkami. 
 
§  30.1.  Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

§ 30.2.  Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego 

sporządza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy i sprawozdanie Zarządu z 

działalności. 

§ 30.3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z innymi wymaganymi przez odrębne 

przepisy dokumentami, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz Zgromadzeniu 

Wspólników  w terminie do pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego .   
 
§  31.1. Spółka  może tworzyć z zysku kapitał zapasowy . 
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§  31.2. Zgromadzenie Wspólników  może tworzyć w Spółce z zysku do podziału fundusze 

celowe, a w szczególności fundusz dla pracowników  Spółki z przeznaczeniem na wypłatę 

nagród indywidualnych i premii według zasad przewidzianych przez  Zgromadzenie 

Wspólników oraz zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 
§ 31.3.  skreśla się.  
 
§ 32. Część zysku Spółki pozostała po zapłaceniu podatków i innych świadczeń 

publicznoprawnych  oraz po zasileniu  funduszy Spółki   zwiększa kapitał zapasowy Spółki.     
 
§ 33.  Rachunkowość Spółki odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie 

spółek handlowych i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami.     
 
§ 34. Wystąpienie Wspólników ze Spółki następuje przez  zbycie  wszystkich  jego  udziałów, 

których nabywców wskaże Zgromadzenie Wspólników.  

Zamiar zbycia udziałów i wystąpienie ze Spółki powinien być zgłoszony  Zarządowi  co  naj- 

mniej na trzy miesiące przed terminem Zgromadzenia Wspólników.  
 
§ 35.  Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  
 
§ 36.  Likwidacje Spółki przeprowadza Zarząd lub  jednoosobowy  likwidator  wybrany  

spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników. 

Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.  

Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.  
 
§ 37. Wypisy umowy Spółki można wydawać Wspólnikom i Spółce  w  dowolnych ilościach. 
 
§ 38. Koszty zawarcia umowy Spółki ponosi Gmina Zawiercie.  
 
§ 39. Każda następna zmiana Zarządu oraz Rady Nadzorczej   nie  powoduje  zmiany  umowy 

Spółki.  
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Załącznik Nr 1 

 

WYKAZ  ŚRODKÓW TECHNICZNTYCH /ŚRODKÓW  TRWAŁYCH  / 

 

 

 

L.p. Nr PT 

Nr OT 

Nazwa  Wartość rynkowa w 

zł 

1. 9/2002 Stelaże stalowe –20 szt.           3.510,00 zł 

2. 18/2002 Waga samochodowa          49.570,00 zł 

3. 10/2005 Ładowarka BOBCAT S 175H sn         86.400,00 zł  

4. 11/2005 Linia sortownicza – podajnik wibracyjny          27.020,00 zł 

5. 12/2005 Linia sortownicza – przenośnik kanałowo-

wznoszący 

        49.610,00 zł 

6. 13/2005 Linia sortownicza – przenośnik sortowniczy          62.000,00 zł 

7. 14/2005 Linia sortownicza – kabina sortownicza          73.260,00 zł 

8. 15/2005 Linia sortownicza – podesty sortownicze PDS-200         21.850,00 zł 

9. 16/2005 Linia sortownicza – prasa belująca typ HMP 4         15.370,00 zł 

10. 17/2005 Linia sortownicza – prasa belująca typ HMP 40         29.980,00 zł 

11. 18/2005 Linia sortownicza – rozdrabniacz T4S –22 bufor          98.880,00 zł 

12. 19/2005 Linia sortownicza – pojemniki do stłuczki szklanej 

0,8 

        22.390,00 zł 

13. 20/2005 Linia sortownicza – pojemniki sortownicze PA 1,1        26.860,00 zł 

14. 21/2005 Linia sortownicza – kontener na balast         3.390,00  zł 

15. 22/2005 Linia sortownicza – wózek paletowy ręczny         2.880,00  zł 

16. 23/2005 Linia sortownicza – szafa sterownicza         27.380,00 zł 

17. 24/2005 Pozioma prasa kanałowa typ PPM1,0        40.420,00 zł 

18. 25/2005 Ostrzarka do noży ODN 125          9.560,00 zł 

19. 26/2005 Kompaktor typ 534K      370.800,00 zł 

20. 27/2005 Samochód ciężarowy do przewozu śmieci –SM 

200 Z 

     266.630,00 zł 

21. 28/2005 Koparko-Ładowarka 9.3     136.800,00 zł 

22. 29/2005 Ciągnik URSUS 4512 AGRO z przyczepą T-040 i 

osprzęt 

      56.160,00 zł 

23. 30/2005 Stacjonarna linia do recyklingu odpadów 

budowlanych  

     109.860,00 zł 

24. 31/2005 Urządzenie do mycia pod ciśnieniem typ HD 1140        10.480,00 zł 

25. 32/2005 Pojemniki metalowe typ MGB 1,1         42.120,00 zł 

26. 33/2005 Pojemniki plastikowe MGB 240      170.100,00 zł 

27. 36/2005 Instalacja monitoringu i barier ochronnych          11.360,00 zł 

28. 1/1997 Spycharka gąsiennicowa  typ TD-15C         72.960,00 zł 

                                         Razem    1.897.600,00 zł 
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                                       Załącznik  Nr 2 

 

       WYKAZ  BUDYNKÓW,  BUDOWLI  I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH  

 

 

L.p. Nr PT 

Nr OT 

Nazwa Wartość rynkowa w zł  

1. 1/2002 Kwatera deponowania odpadów     2.977.710,00 zł 

2. 2/2002 Drenaż odcieku z przepompownią      259.050,00 zł 

3. 

 

3/2002 Zbiornik odcieku 0 zł 

 

4. 4/2002 Sieć zasilająca odgromowa , oświetlenie      163.100,00 zł 

5. 5/2002 Droga dojazdowa z placami i drogą dla 

kompaktora 

     230.270,00 zł 

6. 6/2002 Ogrodzenie terenu         56.200,00 zł 

7. 7/2002 Studnie odgazowujące           4.800,00 zł 

8. 8/2002 Zieleń izolacyjna         55.510,00 zł 

9. 10/2002 Zasieki do demontażu odpadów 

wielkogabarytowych 

       13.020,00 zł 

10. 11/2002 Śluza dezynfekcyjna         11.650,00 zł 

11. 12/2002 Kanalizacja  sanitarna          23.300,00 zł 

12. 13/2002 Kanalizacja deszczowa         34.270,00 zł 

13. 14/2002 Garaż na spychacz        63.730,00 zł 

14. 15/2002 Myjnia płytowa        12.340,00 zł 

15. 16/2002 Sieć wodociągowa        59.620,00 zł 

16. 17/2002 Zaplecze socjalno-biurowe        92.520,00 zł 

17. 5/2005 Hala Przerobu Odpadów       161.050,00 zł      

18. 6/2005 Kwatera deponowania odpadów    1.500.850,00 zł 

19. 7/2005 Izolacyjna zieleń ochronna        22.620,00 zł 

20. 8/2005 Ogrodzenie terenu         23.990,00 zł 

21. 9/2005 Sieć otworów obserwacyjnych      124.040,00 zł 

22. 34/2005 Droga dojazdowa       588.690,00 zł 

23. 35/2005 Kolektor odprowadzenia odcieków z 

przepompownią 

     374.870,00 zł 

24. 37/2005 Dokumentacja , geodezja ,uzgodnienia                  0      zł 

                                      Razem    6.853.200,00 zł 

 

 


