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Tekst jednolity

§ 1.

Stawający zwani dalej .,Wspólnikiem" oświadczają że zawiązująspólkę z ograniczoną ----

odpowiedzialnością zwaną dalej,,Spółką'.

§2.
Spółka będzie istnięć pod firmą "Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociąów i Kanalizacji Społka z ograniczoną

odpowiedzialnością".

§

Siedzibą Spółki jest miasto Cięchocinek.

§4.
Spółka prowadzi dziaŁalność na terenie Rzec4lpospolitęj Polskiej i poza jej granicami.--------

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -*-*----

§6.
Spółka moźe tworzyć oddziĄ, w kraju i za granicąoraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za graticą, ---

§7.
Przedmiotem dńŃartia Społki j est

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36. 0a Z. ---------

ż. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37 0a Z.

3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepĘch, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22 Z. -------

Wykonywanie wykopów i wierceń geologicano -inzynierskich - PKD 43.13 Z.

Roboty zvłiązane z budową rurociądów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.żl.Z-
Pozostałe zakwaterowanię - PKD 55.90.Z. B. -------------

§8

1. Kapitał zal&adov,y Spółki 4łrosi dwanascie milionów siedemset osiemdziesiąt cźery tysiące pięćset ńotych

(12.184.500,-ń) i dzieli się na dwadzieścia pięć tysięcy pięcset sześćdziesiąt dziewięć (25.569) równych udziałów po

pięćset złoĘch (500,-zł) kazdy. :--*--

2, Gmina Miejska Cięchocinek objęła 25.569 udziałów po 500,-ż ka?E i potayła je następująco: osiem (8) udziałów po

sa0,-ńkużdy, o łącznej wartości cżery tysiące ńoĘch (4.000,-ź) gotówką natomiast dwadzieścia pięć tysięcy pięćset

sześćdziesiąt jeden (25.561)-udziałów po 500,-zł kańy, o łącmej wartości dwanaścię milionów siedemsęt osiemdziesiąt

J.

4.

5.

6.

-Lp.- Nr inwent..

1. 236-00310002-3

Nazwa:

lb.

SKul. Widok



z 236-003-20003-1

3. 236-u3-2m04-1

4. 236403-20005ó

5. 236Ąa3-20p0'64.

6. n6Ąa3ąW7-2
,7. 236-003-20008-9

8. 236Ą03ł0009ą

9, 236-w3ąw103

10. 23il03-200l1_1

1t. 236403-20012-8

12 23GOa3łaO]34

13, 23G0$-2a0144

14. 23ffi03-2oa15ą

15. z3ffi03ła0rc-g

16 ż3ffi3-200l7-,1

11. 236403_2ml8-5

18. 236ą3-20019-3

19, 236-003-20020-9

n. T6-a$ąOw1.ó

2L ż3ffi03-2aun4

- D" n6-au3ąaa3ą
?3. 23ffi03łoa4-9

24. 236ą03-20025-7
,25. 236-003ąQa26-5
,26. 236-aBąa0273

n. 236-003-20028-1

28" 236-0a3-20u9-8

E. 236Ą0f40a3a4

30. 236Ę3ąffi3lą
31. 236-003ą0032-9

32 236-0a3ąw33:7

3j. n6-aB-20a34-5

A- 236-a0F,ą0035-3

35, 2:'6Ąa3ąo036-1

36. 236-003ą003,7-9

37. . 236-003-20038_3

38. 236-003ą00394

39. 236Ąuąaa4M
40. 236-0c6-2au1-7

4l. 236403-20042-5

42. 236-003-20043-3

ul. waruelniana

uL wołusrewska

uL Konopnickiej

-strorra druga-

SK ul. Zdrojowa-

SK ul. Kopernika

sk ul. stotrarska

SKul.Nięszawska

SKul, Lorentowicza

SK ul. Wojska Polskiego---------*---:-*

SK ul. Armii Kąioleęj ------
SK

SK

SK

sK
SK

SK

SK

SK

SK

uLż,elaana

ul. Staszica

uL Kopernika

ul.Nowotki

ul, Z&ojowa

ul, wofuszęwska

SKul.Narutowicz

Kolektor

Kolektor

SKuL Nieszawska

Kolektor

Kaqał,de§zazowy

Kanał de§zczo]^Ą/-

Kanał deszczolły-

Kanddeszczowy

Kanałdeszczowy

Kanałdeszczowy

Kanał deszczowy

Karrał deszczowy-

Kanał deszczowy

Kanał deszczowy

Kanał deszczowy

kanał dęszczowv-

Kolekorkanalizaryjny

Kolektor sarrifuny

Kanaliz Deszqz.

Kanatiz. Dęszce

Kałał deszczorły-

Kanaliz. Deszcz--



V,
43.

Ą4,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

<,

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

6i.

62.

. 63.

u.

236Ą03ąOOM-I

236-003-20045_8

236Ą03ą0046-6

n6-aa3ąBw74

ż36ą03-20a48ł

?36-0a3łgug-9

236_003-20050-5

236.003ą005I-3

236-003ą00554

236-0cE-2aO5G2

236403-20057-9

236-aa3ąaa58-7

236Ąułaa59-5

236_003-20060-1

236-003-20061-8

ż36-08ąaO6ż4

ż36-003-200634

236-aa3ą0064ą i

236-003-20065-9

236Ąa3ąaa66-7

236-0a3ąaa67-5

236-003-20068-3

65. 236403ą0069-1

ffi.ż3fuffi3a0002_3

67. 236403ł0003_1

68. 23&003ł0004-8

69. 236403-20005-6

1a.236Ąa3ą00064
,71. ż36.-aD3łOffi7-2

7?. 236_0a3ł0008_9

73. 23G0O3ą0009_7

74. 236ą03ą0010-3

75. 236403ą0011-1

76. 236-003ą0012-8

77,236-a03ąOala4

78,236&3-20014

79. 236-oa3-20015-2

80. 236-003_20016_9

81.236403łN1,1-7

a, 236-aa3ą0018-5

83. 236-003-20019_3

-strona trzęcia-

Kanał deszczowy ------
Kanał sanitamy

Kanał sanitamy

Kolektor sanitamy

Kanał sanitamy ---.--
KanalŁ.Dęsrcz.

Kanalż sanit.

skul-krótka

Kolektor sanitamy

Kolękor dęszcrc!yy*-*----

KanńzzuL solank.----

SKul.Nowotki-

SK ul. Ł{<owa dj.----*--*

SK ul, Łąkowa - Zdrojowa

SK. ul. Ogrodowa

Kolektor sanitarny

Kolektor sanitamy

Kolektor sanitarny

Kolektorsmitamy

SK Koleldor sanitamy

Kołekior sanitamy

SK Kolektor sanitamy

SKKanał sanitamy

pkosad=kolelłt

PK,,SAIW,

PKul. Dębickiego

PKul_ Kosmonautów----

PKul. Matejki-

PK ul, Wojska Polskiego-**

PK.ULZi
PK. Ul.Nieszawska---
PKul.

PK. LIl. Wierńowa----

PKul. Traugutta

PK-t}1. Krótka*-*-

PK.Ul.Norwida

PK. Ul. Okęzna*---
pk uL stawowa

PK Ln. Zdrojowa--*

PK. Ul. Mickięwicza-



-strona czwalta-

84. 236^003ą0020-8

85. 236-003-20021-6

86. 236-003-200ż2-4

87. 235-cc3-2au3-2

88. 236-003ąau4-9

89, 236-aa3ąOa25-7

90. 236-0a3-20026

91. 259-0a_?-20006_1

92, 298-aa3-żaM4-6

93, 223-003-20M9-4

94. 223-003ą0050-9

95 . 223-003-2005 1-7

PK. i]i_ Staszica -------

PK. Ul. Słorvackiego-

PK. Ul. Bema

PK. {J1. Kopemika-

PK. t]i. Widok

PK. Ul. Piaskor.va---

PK. Ul. Zdrojorła 7 --------------

Przepompownia --*--:-
-strona piąta-

Ogrodzenie przepompo\łmi -----------------

Osadnik

Osadnik--*-*__*

Osadnil<

o łącznej wartości jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedęm §sięcy szęśćset złoĘch (1.387.600,-zł),-środki trwałe

wymięnione niżej,*"--*-

sieć wodociągowa - SW przesyłowa u1. Polna, magistrala wodociąowa, -SW ul. Nieszawską SW ul. Zdrojowa,

SW ul. Widok, SW ul. Słowackiego, SW ul. Wołuszewska, SW ul. Łąkowa, SW ul. JagieĘ, SW ul. Narrrtowicza,

SW ul, Św. Brata Albęrla, SW ut. Traugutta, SW ul. Bronielvskiego, SW ui. Mickięwicza, SW ul. Piłsudskiego, SW

ul. Warzelniana, SW ul. Kopemika, SW ul. Traugutta, SW ul. Wojska Poiskiego, SW ul. Kolejowa, SW ul. Wesoła,

SW ul. Osiedlowa, SW ul, Stolarska, SV/ ul, Tęźniowa, SW ul. Poptzeczna,

SV/ ul. Wołuszęwska, SW ul. Sanrurły, SW ul. Bema, SW ul- Spońowa, SW ul, Raczyńskich, SW ul. Staszica, SW

ul. Konopnickięj, SW ul. Lorentowiczą SW ul. Sienkięwicza, SW ul. Kościuszki, SW ul. Smolna, SW ul. Sw. Brata

Alberta, -SW Płac Gdański, SW ul. SzmuĄ, SW ul. SzrrurĘ, SW ul. Leśna, SW Park Sosnowy,S-W ul. Polna-

Wierzbowa, SW ul. Stawowa, SW ul. Sosnowa, magistrala wodociąowa Wołuszewo" SW ul. Polna, SW ul. Bema,

SW ul. Łokietka" SW ul. Chopina, -SW ul. Otzęchowa, SW ul. Matejki, SW ul. Blacharska, S$/ ul. Święrkowa, SW

ul. Klonowa, S$/ ul. Rołna, SW ul. Łąkowa-Zdrojowa do zespołu domkórv

jednorodzinnych, SW ul. Wofuszewska, SW ul. Akacjowa, SW ul, Modrzewiowa,

SW ul. Brzozowa, SW ul. Topolowa, SW ul, Kasztanowa, SW ul. Wiejska, SW ul. Podmiejską SW ul. Dębowa, SW

ul. Grarńcma, Sv/ ul. żytnia, SW ul. Piaskowa,

magistrala wodociągowa ul. Ogrodowa, SW u1. Norwidą Słońska, przyłącze-

wodociągowe - P W ul" Słowackiego, P V/ ul. Kolejowa, P V/ ul. Kosmonautów,-

PW ul. Sadowa, P$/ ul. Blacharska" PW ul. JagieĘ, PW ul. Bema, PW przy stacji paliw,

PW uł. Norwida, PW ul. Matejki, PW ul. Wierzbową PW ul. Klonowa, PW ul. Okrężna,

PW ul. Chopiną PW ul. Trauguttą PW ul. Solna, PW ui. Zięlona, PW ul. Narutowicza, -

PW ul. Poha, PW ul. Żytnia, PW uł. Świerkowa" PW ul. Topolowa, PW ul" Chrobrego,

PV/ ul. Nieszawska, PW ul. Granicrun, PW ul. Zdrojowa, PW ul. Wojska Polskiego, -

PW ul. Ogrodowa, PW ul. K.Wielkiego, PW ul. Nieszawska, PW Noł.iy Cięchccinek 1,-

PW uL Kopemika, P W ul. Wołuszewską P W ul. Łokietką P W ul. Łąkowa, PW ul. Wiśniowa, PW Plac Gdański, PW

ul. Sobięskiego, PW ul. Królowej Jadwigi, PW ul. Krzywoustego, PW ul. Broniewskiego, PW ul. 700-1ecia, PW Park

Zdrojowy Fontanna, P W ul. Mickiewicza, P W ul.



-strona piata-

V/iejska,PWul.Roina,PWui.Widok,PWul.Przedmiejska,PWui.Stodo]nąPWul.Piaskowa,PWul_
Kasztanowa, -PW ul, Akac.jowa, PW uł. Modrzęwiowa, PW ul. Dębowa, PW ui. Orzechowa, PW Osiedle

Związkowców, FW ul. Warneńczyka, PW ul. Bukowa, PW ul. Słońska, Więza ciśnień, kanał dosyłowy - ł(D ul.

Konopnickiej, KD ut. Osiediowa, kanalizacja-ściękowa - KS ul. Konopnickiej, KS ul. Osiediowa, kanalizacja

ogólnospławna, ul. Norwida, SW ul. Topo}owa, KS ul. Traugutta, prryłącze ęnęrgetycme do przepomporvni,

szlifierkatyp OND-350D nr fabr.8478, pornpa do ciecry§p 12-NSC-28P SIL"314353, pompa do cieczy typ lż,
NSC-2SP SIL.314354. - pompa do cieczy typ 12-NSC-28P, pompa G-80 IVB, koparko-ładowarka K-l62 nr

fabr,5265, ptzyczępa ciągnikowa t}p 12PRDOT21a5, barakorł,óz Mł na kołach gumorvych z wypcsazenien,

garaż metalowy-przepompownia - o łącznej wartości jeden milion pięćset aztęry tysiące pięćset złotych

( 1.504.500,-zl), a takze:

l) nakłady modernizacyjne na budynek przepompowni w Cięchocinku przy ulicy- Staszica, połozony na działce

oznaczotej w ewidencji gruntów numęrem 115/ż o powierzchni osiem arów trzydzieści sześć męirów kwadratowych

(00.08.36 ha), dla której - Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystąKw nr 20580, o

wartości sto jedenaście tysięcy dr,vieście cźerdzieści cztery złate cztęrnaścię groszy {l 11,.244,14 zł), ------------

ż) sieć wodociągowa - ul_ Spońowa, o watlości trzlmaście tysięcy trzysta siedemdzięsiąt sześć ńoĘch pięćdziesiąt

groszy (l3.3'7 6,50 ń),------------

3) przyłącza wodociąowe - ul. Sportowa -'ł sń., o warlości dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cżery żote

dziewięć groszy (2.994,09 zł), -----------

4) sieć wodociągowa - ul. Osiedlowa, o wartości pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dzierł,ięć ńoĘch osiemdziesiąt

, pięć groszy (5.389,85 ń), -----------

5) kolektor deszczowy - ul. Traugutta, o wartości cźęrnaścię §sięcy czterdzieści złotych trz7,dzieści pięć groszy

(14.040"35 zł),----

6) kolektor ściekowy - ul. Nieszawska śr.160, o wartości trzydzieści dwa tysiące cztęrysta osiemdziesiąt dwa złotę

osiemdziesiąt goszł (32.482,80 ń), *-^"--

7) kolektor ściekowy - uł. Nieszawska śr,200, o wartości sto dwa tysiące pięćset siędęm zło$chsiędęmdzięsiąt dwa

grosze (I02,507.12 zł), ---------

8) kolęktor ściekowy - ul. Nieszarvska śr.300, o wafiości trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy

dwieście sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy (365.265,6a zł), ------,--"

9) kolektor ściekowy - ul. Armii Krajowej, ul. Nieszawska śr.300, o waltości tzysta

osiemdziesiąt dwa ffsiące trzysta trydzieści pięć ńorych dwadzieścia cńęry grosz€

(382.335,24 ń), -----------

10) kolelctor ściekowy- ul. Słonecma śr.200, o wartości cźerdzięści jeden tysięcy pięćset

pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cńęry groszę (41.555,& zł), ------------ -:----
11) przepompownia ścięków uł. Nieszawska śr.300, o wartości osiemdziesiąt jeden Vsięcy

dwieścietrzydzieścijedenzło§chcńerdzieścicńerygrasze(8I.231,44ń), --------:

12) rurocĘi technologiczre przepompownia - ul. Staszicą o waltości sto cztęrdziesci pięć Ssięcy trzysta pięcdziesiąt

dziewięc zlorych sześć groszy ( l45.359.06 zł). ---------:-

13) pompy sź. 4, o wańości sto szęśćdziesiąt trzy- tysiące pięcset pięćdziesiąt dziewięć ńorych dwadzieścia pięć groszy

{1 63.5 59,25 ń), - - :_:__
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14) rańzielaia energetycma pźepompownia - ul. Staszica, o wartości siedemdziesiąt §sięcy sześćser cżerdzieści osiem

zło§,ch (10.648,_ń),

15) wentylacja - przepomporuia ul. Staszicą o warlości jedenaście tysięcy dziewięcdziesiąt pięc ńoĘch dziewięćdziesiąt

osiem groszy (1 1.095,98 ń),- -----------

16) samochód sPecjalny z vrządzeniem do cryszczeniakanalizacji, o wafiości sto osiemdziesiąt cxery §siące dziewięćset

sześćdziesiąl pięc żorych trzydzieści cztery grosze (l84.965,34 z|)-

- własnoŚĆ nieruchomoŚci położonej w Ciechocinku prąy ul. Sportowej, stanorłłącej nie zabudowaną działkę oznaczoną w
ewidencji gruntów numęręm 1014 o powierzchni siedemdziesiąt cńery ary dziewięćdziesiąt siędem metrów

kwadratorłYch (00.74.97 ha), wchorlzł|a w skład nieruchomości, dia klórej założona jest księga wieczysta Kw nr 25103, o

rYartoŚci sto dwadzieŚcia siędęm tysięcy cztęrysta cztęrdzieści dzievrięć złoĘch (W,Mg,-ń),ldóra to działka zgodńe z
okazan).łn zaŚwiadczęniem Urzędu Miejskiego w-Cięchocinku z dnia 26 kwiętnia 2005 roku, zrak GT.733 1_1195105

pTzęma;:zonajest pod teren stre§ ochronnej (Łolacyjnej),-

- własność nięruchomości położonej w Ciechocinku prą, ul, Nieszawskiej 2l w województwie kujawsko.pomorskim,

omaczonej w ewidencji gruntów numerem 1311lż o powierzchni siedemnaścię arów sześćdziesiąt dwa meąv
kwadratowe (00.17.6ż ha)-zabudowanej buĄ.nkiem wiezy ciśnieĄ dla któĘ założonajest księga wieczrysta Kw nr
l0150, o wańości sto trzy §zsiące

dziewięćset złotych ( 1 03.900,-zł),--------

- własnoŚĆ nieruchomoŚci położonej w Ciechocinku przy ulĘ SĘszica w województwie kujawsko_pomorskim,

omaczonej w ewidencji gruntów nrrmęrem 1l5D o powierzchni -osiem mów trzydzieści sześć metrów kwadratowych
(00.08.36 ha), wchodzącej w skład-nieruchomości, dla której założona jest ksĘa wieczysta Kw nr 20580 i omaczonej-
numelem 1102 o Powierzchni cńęry ary cńęrdzięści metrów kwadratowych (00.04.40 ha)" wchodzącej w skład
nieruchomoŚci, dla której załoZona jest księga- wieczysta Kw nr 198l, o łącznej wartości osiemdziesiąt osiem
tysięcy złotych (8 8.000,-zł),-

- środki trwałę w postaci kanalizacji sanitarnych i deszczowychvyrazz przepompowniami i

PrzYłączami na Osiedlu Ręwersowo oraz ulicach Mickiewiczą, Leśnej, Wojska Polskiego,

Rolnej, Lipnowskiej i Lipowej, szczegółowo opisanych niźej: ------
KS ul. ToPolowa, KS ul. Brzozowa, KS ul. Świerkowa, KS ul. Klonowa, KS ul. Akacjowa, KS ul. Przedmiejska,

KS ul" Wiejska, KS ul. Lipowa, KS ul. Kasztanowa, KS ul. Modrzęwiowa, KS ul. Mickięwicza, KS ul. Wojska
Polskiego - ul. Leśna, KS ul, Rolna, KS ul. Lipnowska, KS tłoczna ul. Lipnowska, KS tłocma u1, Lipowa - u1.

ToPolowa, KS tłcczna ul. Lipov,a, KD ul. Topolowa - ul. Lipowa, przepompowania ul. Lipnowska,
PrzePompowania Osiedle Rewersowo, przepompowTria Osiedlę Rewersowo, PK ul. Topolowa dziesięć (10) sztuk,

PK ul. Brzozowa sześć (6) sztuk, PK ul. Święrkowa tr"zy (3) sztuki, PK ul. Kłonowa sześć (6) sźuk, pK ul.
Akacjowa PięĆ (5) sźuk, PK ul. Przedmiejska trzy (3) sztuki, PK ul, Wiejska szęść (6) sztuk, pK ul. Lipowa dwie
(2) sZŃi, PK ul. Kasźanowa - ul. Modrzewiowa dziesięć (10) sżŃ, PK ul. Mickięwicza trzy (3) sztuki, pK ul
V/ojska Polskiego czterdzieŚci dwie (42) sźuki, PK ul. Rolna sześć (6) sztuk, PK ul. Lipnowska pięć (5) sztuk, o

łą.9znej wartości jeden milion cńęrysta dwadzieścia jeden Ęsięcy złoĘch (1,421.000 ń).------------
oraz środki trwałe w postaci; KS ul ,Bema -2000mb ,przępompownie ścieków -4sztuki,--------
PK ul.Bema -88 szhrk 1 .433,9 mb, o łącznej wartości siędemset dwa §siące pięćset złatych(702.500,-zł. )--_----__---
- sięci kanalizacji solankowej tłocznej ,sieci kanalizacji solankowej grawitacyjnej, przepomporvrri głównej ścięków
solankowYch, PrzePompowni sieciowej ścieków solankowy.ch-l4 sztuk, przępompowni pośrednich ścieków
solankowYch-l1sztuk, ałącz-nejwartościjedenmi]iondwięściecaerdzięściosiemtysięcypięćset
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złoĘ cla(l .24&,5 0O ń.) - - - - - -

-środki trwałe w postaci : kanalizacji sanitarnej ul. Słońsk Górny ,przepompowni ul. Słońsk Górny-P3,

przepompowni ul. Sońsk Górny -P4, kanalizacji sanitarnej ul. Norwida, kanalizacji sanitarnej tŁacznej ul. Norwida,

przepompowni ul. Norwida-P6,przepompowni ul. Norwida -P7,kanalizacji sanitarnej ul. Słońska, przepompowni

ul- Słońska -P5, kanalizacji sanitamej ul. Mickięyv|lcza, kattalizacji sanitamej ul. Dęmbickiego, kanalizacji

sanitarnej ul. Matejki, karralizacji sanitarnej ul. Piłsudskięgo ,o łącanej wartości sześćset siędemdziesiąt dwa tysiące

pięćset złoĘ ch{67 2.500zł.),:-*:-

- środki ffwałe w postaci : KS ul. Kolejowa, KS ul. Królowej JadwigiWarneń,, KS ul. Jagiełły_

Batorego, KS ul. JagieĘ, KS ul. K.Wielkiego -Sobieskiego, KS ul. Krzywoustego, KS ul" Sobieskiego, KS ul.

Mieszka I, KS ul Kolejowa, KS ul. Wofuszęwska, KS ul. Kolejową KS ul. Wesoła- Sportowa, KS ul. Tęzniowa -
Sportowa, KS ul. Wesoła- Poprzecana, KS ul. Poprzeczrra, KS ul. Warzęlniana -31ą5.ica, KS ul. Warzelniana,

przepompownia ul. Sobieskiego, przyłącze do przep. §cbieskiego, przspompownia ul. Mieszka I, prryŁącze

przep.Mieszka I, przepompownia ul. Kolejowa , przyłącze do przę. Kolejowa, przepompownia

ul. Wofuszęwska,ptzyłącze do przep. ul. Wołuszęwska, KS tłoczna ul. Sobieskiego a 6O, KS tłocztąul. Mięszka I

O 60, KS tłoczna ul Kolejowa O 90, KD ul. JagieĘ , KD uI. Jąiełły- Kolejowa, KD ul. Mieszka I, KD ul.

K.Wielkiego, KD ul.Wesołą Sportowa, Kolejowa,

KD ul.WesołąPoprzeczrn,o łącanej wartości jeden milion czterysta pięćdziesiąt siebem tysięcy

(1.457,000zł.

-środki trwałe w postaci : KS ul.Wiślana ,KS ul-Kosmonautów ,KS ul.Kwiatowa ,

KS ul.Chopiną K§ ul. Łokietka, KS ul. §ojna o łącznej wartości osiemdziesiąt osiem tysięcy

pięćset zł.(88.500zł.)

- środki trwałe w postaci:

1). KS ul. Bema 164,86 mb,

2). PK uI. Bema 9 szt.,

3). KS ul. Bęma-Kopernika 1l65,7i mb,

4). PKul. Bema- Kopernika 70 sń,,

5). KS ul. Kopernika 185,15 mb,

6). PK ul. Kopernika 6 sź.,

7). PKul. Narutowicza 246,95mb,

8). PK ul, Narutowicza 38 sń.,

9). KS ul. Narutowicza 17ż,30 mb,

lO).PK ul. Narutowicza 25 sń.,

11).KS ul, Kopernika 723,97 mb,

12).PK ul. Kopemika 3 szt.,

1 3).KS ul. Broniewskiego 236,54mb,

14),PK ul. Broniewskiego 12 sż.,

15).KS ul. Piekarska 94,58 mb,

16),PK ul. Piekarska 2 szt.,

17).KS ul, Stolarska ż25 mb,

18).PK ul. Stolarska I2 sń.,

19).KS ul. Narutowicza 7'J 6,68 mb,
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20).PK ui. Narutowicza 18 szt-,

21).KS ul.Wzejazd 81,45 mb,

2ż}.PKu1. Przejazd 3 szt.,

23).KS ul, Blacharska 123,67 mb,

z4).PKul. Blacharska 9 szt.,

25).KS ul. Widok 403,65 mb,

26).KS ul.'V/idok 15 szt,,

ż7). Przepompownia ul. Koperniką

ż9),Przyłącze do przepompowni ul- Kopenrika,

29).Przepompownia ul, Kopernika,

30).PrzyĘcze do przepompowni ul. Koperniką

o łącmęi wartości 2251aDa,Oa ń.

3. Licńa udziałów w Spółce niejest ograłiczona."

4. Udziały sąniepodzielne i kazdy ze wspólników może posiadać większą ilośc udziałów. -----
5 . UdziĄ mogbyć umarzale ĘIko za agodąwryólnftów (tunorzenie dobrowolne)

Urrlorzrrfę udzidów w5łnagą uchwĄ ZgfofindzęnlaWqpótników.

, §9.
1. Podwyższenie kapitału zakładowego w formię pienięznej lń w formię apońu do kwoĘ 15.000.000,-zł nie

stanowi zrriany umowy Spółki i na§tępuje na mocy uchrvĄ -Zgromadzenia Wspólników. ----**-.---

2. KażĘ udziałnaZgromadzeniu Wspólników daje prawo do jednego (l) głosu.

§ 10.

l. Rąchunkowość araz księgi handlowę Spółki powinny być prowadzone zgodnie

obowiąującymi w Polsce przepisami prawa.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Bilans rocany, rachunki strat i zysków powinny

pierwszych trzech (3) miesięcy po upływie roku kalendarzowego.

być sporządzane prcEz Zarząd, w ciągu-

4. SpółkatworzykapiNały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,

ż) kapitał zapź§owy, 3) kapitały

rezenvowe i inne fundusze specjalne.

5- Podział Zrysku następuję zgodnie z uchwałą Zgrornadzenia Wspólników. Zgromadzenie

Wspolników może uchwalić częściowe lub całkowite wyłączenie zysku do podziału.

6. CzysĘ zysk Spó&i może być przemaczony na:

1) dywidendę dla Wspólników,

Z)kapfraĘ i fundusze wlłnienione w ust. 4.

Władzami Spółki są

l. ZgromadzenieWspólników.

§ il
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2.

a
]_

Rada Nadzorcza. -----------

Zarząd.

|. Zgronadzenie Wspolników jest najwyższą władzą Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, a w przypadku bezczynności Zarządu -Rada Nadzorcza Spółki. --*-

3. Do wyłącmej kompetencj i Zgromadzenia Wspóiników nale{: -----------+--

1) roąatrzenie i zatwięrdzenie sprawozdania Zaruądu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego zańiegły

rok obrotowy oraz udzięlenię absolutorium członkorn organów Spół<i z rvykonania ich obowiązków, ------------------

2) postanowienie doĘczące roszczeń o naprawienie szkody wl:rządzonej prry za-wiązaniu Spó&i lub sprawowaniu

zarządu lub nadzoru,

3) zatńęrdzęńe rocznych i wieloletrrich p-|anów dzińania Spółki,

4) powzięcie uchwĄ w sprawie podziału zysku albo poloycia straty,

5) emisja obligacji,

6) zatwięrdzenie zasadńyciaudńałów,- -*-

7) tworzenie funduszy ctlowych i specjalnych,

8) podwyźszenie i obniźenie kapitału zakładowego,

9) zbycie i wydzierżawienię przedsiębiorstwa lub Jęgo zorgaruzowaneJ częscl

oraz ustanowienię na nich ograrriczonęgo prawa rzeczowęgo,

10) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,-

11) a,wot dopłat

L2) decydowanie o połączeniu z irurąspółkąlub rozrviązaniq likwidacji Spółki,

13) decydowanie o

or ganizacji go spo darczych,

powołaniu własnych oddziałów, prrystąpieniu do innych

umowy14) powołanie i odwołanie Rady

Spółki oraz ustalanie dla nich wlłtagrodzenia,

z zaśrzężęńem l3Nadzorczej,

15) uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu. 10 ustalanię

wynagrodzenia dla cżonków Zarządu Spółki.

4, Zgromadzeńe Wspólników możę rażpatywać takżę inne sprawy wnięsione przez-------Zarząd Spółki Radą

§13

l. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki we wsąlstkich dziedzinach j ej działalności.

Członkowie Rady Nadzorc zej dziŃająkolegialnie.

2. Rada Nadzorcza składa się z:

1) dwóch (2) członków powoływanych odwoĘwanych ptzęz Zgromńzertie-

Wspólników,

2) jednego członka rady wybranego przęz pracowników §półki,
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3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia

Zgromadzenia \I/spótników zatńetdzającego sprawozdanię za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Kadencja

Rady Nadzorczej jest wspólna.

Do upmwnień Rady Nadzorczej naleĘ:

1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,

ż. badanię wszystkich dokumentów Spółki, ządanie . od Zarządu pracowników

sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątkowego Spółki,

3. ocęna sprawozdania Zarządu z dńńalności Społki oraz sprawozdania finansowego 7a

ubiegĘ rok obrotowy - w zakręsie zgodności z księgami i dokumentami, jak i zę stanęm

faktycznym,

4, ocena wniosków Zarządu doĘczących podziału zysku albo pokrycia straty, --------

5. powĘwanię i odwoływanie członków Zaruądu Spółki,

6. składanię Zgromadzsnia Wspólników coroczllęgo sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w

ust.3 i4
7. składąnię ZgromadzenillWspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowią7ków,

8. wybór podmiofu przeBtowadzĄącego badanie sprawozdania finansowego.

l- Zarząd jsst obowiąany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki zę starannością ---------
wymąganą w obrocię gospodarcrym, przy ścisłym przęstrzeganiu przepisów prawa

umowy, a takżę regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.

i postanowień niniejszej

ż. Do zakresu działanja Zaruądu należą wszęlkie sprawy Spółki nię zastrzężone do kompetencji Rady

Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Zarząd składa się z dwóch (2) członków, tj. Prezesa Zarządai Człgnka Zarządu.-

4. Kadencja Zarządu Spółki trwa do cztęręch (4) lat i upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników

zatwierdzającego sprawozdanię finansowę za ostatni rok-obrotowy pełnienia tej funkcji. Kadencja Zarządu

jest wspólna

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów

decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Ptezes Zarządu Spółki pełd fi.mkcję Kierownika Zakładu Bacy,

§ i6.

l. Zaruąd reprezentuje Spółkę fia zewnątrz.

ż. Do wykonania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić prokurentów działających

samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania.

3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w)Ąnagane jest współdziałanie dwóch (2) Członków

Zarządll albo jednego (1) Członka Zarządułącznie z prokurentem. -------------

4. Ustanowienie prokury wymaga zgody Zarządu. Odwołać zaś prokurę r&ożę kańy
członek Zarządu. Do Zarządu należą wszęlkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub umorva Spółki

nie zastrzęga dla innych organów.



§ 17.

ogłoszenia Spółki będązamieszczane w codziennej gazecie wła,ściwej dla siedziĘ SPółki,,

W sprawach nie ułormowanych

handlołvych oraz przepisy szczególne.

§ 18.

niniejszą umową maj ą zastosowanię przepisy Kodeksu spółek


