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A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego drugiego pazdziernika roku dwa tysi^ce dwunastego

(22.10.2012 r.)

w Kancelarii Notarialnej w Klodzku przy ul. Bohaterow Getta nr 1 odbylo si?

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow Spolki pod firma^ Miejski Zaklad

Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ - przed

notariuszem mgr Urszula_ Makarsk^ prowadza^ Kancelari? Notarialn^ w Klodzku

przy ul. Bohaterow Getta nr 1 , ktora sporz^dzila nast?puj^cy:

PROTOKOL NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPOLNIKOW SPOLKI

§1. Dnia dwudziestego drugiego pazdziernika roku dwa tysi^ce dwunastego odbylo

si? Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow Spolki pod Firma^ - Miejski Zaklad

Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ z siedzib^

w Polanicy-Zdroju. Zgromadzenie otworzyl Burmistrz Jerzy Terlecki reprezentuj^cy

jedynego wspolnika, tj. Gmin? Polanica-Zdroj, ktory zgodzil si? na przeprowadzenie

Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspolnikow poza siedzib§ Spolki.

Na przewodnicz^cego Zgromadzenia zostal wybrany Jerzy Terlecki

Przewodnicz^cy Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow. Przewodnicza_cy

stwierdzil, ze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow odbywa si? bez formalnego

zwolania - tj. w trybie art. 240 Kodeksu spolek handlowych oraz, ze na

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspolnikow reprezentowane jest 100% kapitalu

zakladowego Spolki, a nikt z obecnych nie zglosil sprzeciwu, co do odbycia

Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczegolnych spraw na porz^dku obrad. W

tej sytuacji Zgromadzenie zdolne jest do powzi?cia uchwaly obj?tej porzadkiem

obrad.



1. Spolka
Spolka z ogi

Przewodnicz^cy przedstawil nastejpuj^cy porz^dek obrad - podj<?cie uchwaly: I 2. Spolk
nMZK w Pol

1. Podj^cie uchwaly w sprawie zmiany § 3 pkt 3, § 8 pkt 1, § 8.

2. Podj^cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Spolki.

Po przyj^ciu porz^dku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow podjelo 1- Siedzi
—,2. Spolk

•3V?r>6:nastej3ujaca_ uchwaly: A -'3>sp61k
TT U I 11 4. • U ' • I'N^dZOrCZejUchwaly nr 1 o nast$puja_cym brzmienm: /__/

. ^HE
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow Spolki z ograniczon^ odpowiedzialnosci^

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z ograniczon^

odpowiedzialnoscia_ postanawia:

- w § 3 pkt 3 skreslic slowa 'zarowno w krajujak i za granicq ",

- w § 8 pkt 1 kropk$ zast^pic przecinkiem i dopisac slowa „ z zastrzezeniem pkt 3 ",

- w § 8 dopisac pkt 3 o tresci „ 3. Przez okres trwania zobowiqzania do swiadczenia
c_

using komunalnych (publicznych), o ktorych mowa w § 4 Aktu Zalozycielskiego 7'

Wspolnik nie moze zbywac udzialow, oddawac ich w zastaw lub obciqzac innymi 8.

prawami na rzecz osob trzecich ". _ 9.
10.

Uchwaly podj eto j ednoglosnie w glosowaniu j awnym. _ 1 1 .
12.

Uchwaly nr 2 o nast^puj^cym brzmieniu: _ 13>

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow Spolki z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ 14.

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z ograniczon^

odpowiedzialnosci^ postanawia zatwierdzic tekst jednolity Spolki: _
1 D.

16.
AKT ZALOZYCIELSKI

SPOLKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 17.

§ 1. 18.

Stawaj^cy, w imieniu Gminy Polanica-Zdrqj, zwany dalej Wspolnikiem oswiadcza, ze
zawi^zuje Spolk^ z ograniczona. odpowiedzialnosci^, zwan^ dalej Spolk^. 19_

20.
§2. 21.

22.



1. Spolka bedzie dzialac pod firma; ,,Miejski Zaklad Kotnunalny w Polanicy-Zdroju"
Spolka z ograniczona. odpowiedzialnoscia..

2. Spolka moze uzywac w obrocie skrotu: ,,MZK w Polanicy-Zdroju" Spolka z o. o. lub
,,MZK w Polanicy-Zdroju" Sp. z o. o. oraz wyr6zniaja.cego ja. znaku graiicznego.

§3.

1. Siedziba. Spoiki jest Polanica-Zdroj.
Spolka dziala na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.s-Spolka na podstawie uchwaly Wspolnikow, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady
Nadzorczej, moze otwierac i prowadzic oddzialy oraz tworzyc i prowadzic przedsiebiorstwa
i zaklady, w tym rowniez uczestniczyc w innych spolkach w kraju.

§4.

--"^Przedmiotem dzialalnosci Spolki jest:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

90.01.Z
90.02.Z
90.03.Z
37.10.Z
37.20.Z

40.30.A
40.30.B
41.00.A

41.00.B
45.11.Z
45.12.Z
45.21.A

45.21.B

45.21.C

45.21.D

45.21.E

45.21.F

45.21.G

45.22.Z
45.23.A
45.23.B

45.24.B

Odprowadzanie i oczyszczanie sciekow —
Gospodarowanie odpadami
Dzialalnosc sanitarna i pokrewna
Przetwarzanie odpadow metalowych, wlaczajac zlom— -
Przetwarzanie odpadow niemetalowych, wlaczajac wyroby
wybrakowane
Produkcja ciepla (pary wodnej i gora,cej wody)
Dystrybucja ciepla (pary wodnej i goracej wody)
Pobor i uzdatnianie wody, z wylaczeniem dzialalnosci
uslugowej
Dzialalnosc uslugowa w zakresie rozprowadzania wody
Rozbiorka i burzenie obiektow budowlanych; roboty ziemne—
Wykonywanie wykopow i wiercen geologiczno-inzynierskich—
Wykonywanie robot ogolnobudowlanych zwiazanych ze
wznoszeniem budynkow
Wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie obiektow
mostowych—
Wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie
przesylowych obiektow liniowych: ruroci^gow, linii
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i
telekomunikacyjnych
Wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie
rozdzielczych obiektow liniowych: rurociagow, linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych —
Wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie obiektow
gorniczychi produkcyjnych-
Wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie obiektow
inzynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych —
Wykonywanie robot budowlanych w zakresie montazu i
wznoszenia budynkow i budowli z elementow
prefabrykowanych
Wykonywanie konstrukcji i pokryc dachowych
Budowa drog kolowych i szynowych
Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektow
sportowych —
Budowa pozostalych obiektow inzynierii wodnej



23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.

48.

49.
50.

51.

52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

45.25.A
45.25.B
45.25.C

45.25.D
45.25.E

45.31.A
45.31.B
45.31.C

45.31.D
45.32.Z
45.33.A

45.33.B
45.33.C
45.34.Z
45.41.Z
45.42.Z
45.43.A
45.43.B
45.44.A
45.44.B
45.45.Z

45.50.Z

60.30.Z
Ol.ll .A
Ol.ll.B

Ol.ll .C

01.12.A
01.12.B

01.13.Z

01.41.A
01.41.B

02.01.A
02.01.B
02.02.Z
20.10.A
20.10.B
20.51.Z
26.26.Z

26.30.Z

Stawianie rusztowan 62.
Roboty zwiazane z fundamentowaniem 63.
Wykonywanie robot budowlanych w zakresie wznoszenia 64.
konstrukcji stalowych 65.
Wykonywanie robot budowlanych murarskich
Wykonywanie specjalistycznych robot budowlanych, gdzie

oraz

Wykonywanie instalacji elektrycznych budynkow i budowli--
Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych --
Instalowanie dzwigow osobowych i towarowych
ruchomych schodow
Wykonywanie pozostalych instalacji elektrycznych
Wykonywanie robot budowlanych izolacyjnych—
Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania
wentylacyjnych
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
Wykonywanie instalacji gazowych
Wykonywanie pozostalych instalacji budowlanych
Tynkowanie
Zakladanie stolarki budowlanej
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie scian
Sztukatorstwo
Malowanie
Szklenie
Wykonywanie pozostarych robot budowlanych
wykonczeniowych
Wynajem sprzetu budowlanego i burz^cego z obshiga.
operatorska.
Transport rurociagowy
Uprawa zboz
Uprawa ziemniakow, roslin okopowych o duzej zawartosci
skrobi i inuliny
Uprawa roslin przemyslowych i pozostale uprawy rolne,
gdzie indziej niesklasyfikowane
Uprawa warzyw
Uprawa grzybow, kwiatow i ozdobnych roslin ogrodniczych;
szkolkarstwo roslin sadowniczych i ozdobnych
Uprawa drzew i krzewow owocowych, roslin jagodowych i
orzechow oraz uprawa roslin wykorzystywanych do
produkcji napojow i przypraw
Dzialalnosc uslugowa zwiazana z uprawami rolnymi
Dzialalnosc uslugowa zwiazana z zagospodarowaniem
terenow zieleni
Gospodarka lesna
Szkolkarstwo lesne
Dzialalnosc uslugowa zwiazana z lesnictwem
Produkcja wyrobow tartacznych
Dzialalnosc uslugowa w zakresie impregnowania drewna
Produkcja pozostalych wyrobow z drewna
Produkcja ceramicznych materialow i wyrobow
ogniotrwaiych
Produkcja plytek ceramicznych

75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.

85.
86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.



62.
63.

znoszenia 64.
65.
66.

gdzie,. £.7.,

udowli- 68.\
------- --'-&\j

czych;

26.40.Z
26.61.Z
26.62.Z
26.63.Z
26.64.Z
26.66.Z

28.11.A

oraz 69.•- ' •• . . 28.11.B

71.
72.
73.
74.

75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.

85.
86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

28.11.C

28.12.Z
28.21.Z
28.22.Z
28.30.B

28.40.Z

28.51.Z
28.52.Z
28.71.Z
28.72.Z
28.73.Z
28.74.Z
28.75.A

28.75.B
29.11.B

29.21.Z
29.24.A

29.24.B

29.32.B

29.41.B

29.43.B

29.52.B

31.62.B

Produkcja ceramiki budowlanej
Produkcja betonowych wyrobow budowlanych
Produkcja gipsowych wyrobow dla budownictwa
Produkcja masy betonowej
Produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu
Produkcja pozostarych wyrobow betonowych, cementowych i
gipsowych
Produkcja budynkow prefabrykowanych z metalu, z
wyla.czeniem dzialalnosci uslugowej
Produkcja konstrukcji metalowych, z wyla.czeniem
dzialalnosci uslugowej
Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania konstrukcji
metalowych
Produkcja metalowych elementow stolarki budowlanej
Produkcja cystern, pojemnikow i zbiornikow metalowych
Produkcja grzejnikow i kotlow centralnego ogrzewania
Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji wytwornic pary, z wylaczeniem kotlow
centralnego ogrzewania na gora.ca. wode
Kucie, prasowanie, wytlaczanie i walcowanie metali;
metalurgia proszkow
Obrobka metali i nakladanie powlok na metale
Obrobka mechaniczna elementow metalowych
Produkcja pojemnikow metalowych
Produkcja opakowafi z metali lekkich-
Produkcja wyrobow z drutu
Produkcja zla,czy, srub, laricuchow i sprezyn
Produkcja wyrobow metalowych przeznaczonych do lazienek
i kuchni—
Produkcja pozostarych gotowych wyrobow metalowych
Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy oraz
konserwacji silnikow i turbin, z wylaczeniem silnikow
lotniczych, samochodowych i motocyklowych
Produkcja piecow, palenisk i palnikow piecowych
Produkcja pozostarych maszyn ogolnego przeznaczenia, gdzie
indziej niesklasyfikowana, z wylaczeniem dzialalnosci
uslugowej
Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn ogolnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn rolniczych i lesnych
Dzialalnosc uslugowa w zakresie naprawy i konserwacji
narzedzi recznych mechanicznych
Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji pozostarych narzedzi mechanicznych, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn dla gornictwa i budownictwa
Dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji sprzetu elektrycznego, gdzie indziej
niesklasyfikowana



93.
94.
95.
96.

97.

98.

99.

104.

105.

106.
107.

109.
110.
111.
112.
113.

114.

115.
116.
117.

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.
128.
129.
130.

40.12.Z
40.13.Z
50.20.A
50.20.B

50.30.A

50.30.B

50.40.Z

100. 51.21.Z
101. 51.22.Z
102. 51.31.Z
103. 51.44.Z

51.51.Z

51.53

51.53.A
51.53.B

108. 51.54.Z

51.57.Z
60.24.A
60.24.B
60.24.C
63.11.C

63.12.C

63.21.Z
65.2

70.11.Z

70.12.Z
70.20.Z
70.31.Z
70.32.Z
71.10.Z
71.21.Z
71.31.Z
71.32.Z
71.33.Z

71.34.Z
72.30.Z
72.40.Z
72.50.Z

72
74
74

7
7
7
1
1
1
c

L

Przesylanie energii elektrycznej I
Dystrybucja i sprzedaz energii elektrycznej 131.
Konserwacja i naprawa pojazdow sarnochodowych— 132.
Pornoc drogowa oraz pozostala dzialalnosc uslugowa 133.
zwigzana z pojazdami samochodowymi
Sprzedaz hurtowa czesci i akcesoriow do pojazdow 134.
sarnochodowych -B.35,
Sprzedaz detaliczna czesci i akcesoriow do pojazdoM
sarnochodowych ——•-"
Sprzedaz, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaz
czesci i akcesoriow do nich
Sprzedaz hurtowa zboza, nasion i pasz dla zwierza,t
Sprzedaz hurtowa kwiatow i roslin --
Sprzedaz hurtowa owocow i warzyw
Sprzedaz hurtowa wyrobow metalowych, porcelanowych, W szczegi
ceramicznych i szklanych do uzytku domowego, tapet il
srodkow czyszcza^cych z zakresu
Sprzedaz hurtowa paliw stafych, ciekfych, gazowych oraz - wywozu
produktow pochodnych i - oczyszcs
Sprzedaz hurtowa drewna, materialow budowlanych i - wtorna \a sanitarnego - zarzadzi

Sprzedaz hurtowa drewna - dostawj
Sprzedaz hurtowa materialow budowlanych i wyposazenia Obowia^e
sanitarnego ustala si<
Sprzedaz hurtowa wyrobow metalowych oraz sprzetu il
dodatkowego wyposazenia hydraulicznego i grzejnego— I
Sprzedaz hurtowa odpadow i zlomu yj pjw
Transport drogowy towarow pojazdami specjalizowanymi I pOZwol
Transport drogowy towarow pojazdami uniwersalnymi— - stosowi
Wynajem samochodow ciezarowych z kierowca. I
Przeladunek towarow w pozostafych punktach •
przeladunkowych |
Magazynowanie i przechowywanie towarow w pozostafych
skladowiskach
Dzialalnosc wspomagajaca transport l^dowy, pozostala : Stawl
Posrednictwo finansowe pozostale sciekow
Zagospodarowanie i sprzedaz nieruchomosci na wlasny regularr
rachunek zalaczn
Kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek
Wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek
Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami
Zarzg,dzanie nieruchomosciami na zlecenie Wsk
Wynajem samochodow osobowych rownie
Wynajem pozostafych srodkow transportu l^dowego gospoc
Wynajem maszyn i urza,dzen rolniczych
Wynajem maszyn i urz^dzen budowlanych
Wynajem maszyn i urzadzen biurowych i sprz§tu
komputerowego 1. I
Wynajem pozostafych maszyn i urzadzen dziewi
Przetwarzanie danych tysi^c
Dzialalnosc zwi^zana z bazami danych (piecd
Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksiegujacych i



131.
132.
133.

134.
135.
;i36

1,38.\1

140.;

sprzetu komputerowego -
Dzialalnosc zwia^zana z informaryka., pozostala
Dzialalnosc rachunkowo-ksiegowa
Dzialalnosc w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego
Dzialalnosc geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza
Dzialalnosc geodezyjna i kartograficzna
Badania i analizy techniczne
Dzialalnosc zwiazana z organizacja, targow i wystaw— -
Dzialalnosc pomocnicza na rzecz administracji publicznej—
Ochrona przeciwpozarowa
Pogrzeby i dzialalnosc pokrewna
Dzialalnosc uslugowa pozostala, gdzie indziej

X niesklasyfikowana.
W szczegolnosci przedmiotem dzialalnosci spolki jest wykonywania zadan wlasnych

gminy
z zakresu gospodarki komunalnej tj.:
- wywozu nieczystosci stalych i odpadow komunalnych, - —
- oczyszczenie letnie i zimowe jezdni, placow i chodnikow,
- wtorna segregacja odpadow,
- zarzadzanie administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy,
- dostawy wody, odbioru i oczyszczania sciekow.
Obowia^ek swiadczenia wyzej wymienionych uslug z zakresu gospodarki komunalnej
ustala sie na okres 20 lat.

72.60.Z
74.12.Z
74.20.A

74.20.B
74.20.C
74.30.Z
74.87.A
75.14.Z
75.25.Z
93.03.Z
93.05.Z

W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju dzialalnosci potrzebne jest uzyskanie
pozwolenia, koncesji lub zezwolenia, spolka bedzie prowadzic t§ dzialalnosc po uzyskamu
stosownego pozwolenia, koncesji lub zezwolenia. •

§4a

Stawki oplat za swiadczone uslugi komunalne, w szczegolnosci dostawe wody, odbior
sciekow, wywoz odpadow, sa. ustalane na podstawie odrebnych przepisow oraz
regulaminu wewnetrznego. Cennik uslug zatwierdzony uchwala. Zarza.du stanowi
zal^cznik do regulaminu wewnetrznego.

§4b

Wskazniki sluza.ce do obliczania, kontrolowania i przegla,dow rekompensat, jak
rowniez ustalenia dotycz^ce unikania i zwrotow nadwyzek rekompensat w zakresie
gospodarki odpadami szczegolowo okresla regulamin spolki.

§5.

1. Kapital zakladowy Spolki wynosi 1.599.800,- zl (jeden milion piecset
dziewiecdziesia.t jeden tysiecy osiemset zlotych) i dzieli sie na 31.996 (trzydziesci jeden
tysiecy dziewiecset dziewiecdziesia,t szesc) rownych i niepodzielnych udzialow po 50,00 zl
(piecdziesia_t zlotych) kazdy.



2. Kazdy ze Wspolnikow moze posiadac wiecej niz jeden udzial.

§6.

Udzialy w kapitale zakladowym obejmuje Gmina Polanica-Zdrqj i pokrywa je w
nastepujacy sposob:

1. 2.000 (dwa tysia.ce) udzialow, ktore pokrywa gotowka. w kwocie 100.000,-zl (sto
tysiecy zlotych), —-1

2. 29.996 (dwadziescia dziewiec tysiecy dziewiecset dziewiecdziesiat szesc}'
udzialow o la,cznej wartosci 1.499.800,-zl (jeden milion czterysta
dziewiecdziesia,t dziewiec tysiecy osiemset zlotych): —

a. 640 (szescset czterdziesci) udzialow, ktore pokrywa aportem w postaci
prawa wlasnosci zabudowanej, budynkiem portierni w zabudowie
wolnostoja.cej, dzialki nr 106/5 (sto szesc lamane przez pi?c) AM-5 o
pow. 0,0771 ha (siedem arow siedemdziesia,t jeden metrow
kwadratowych), polozonej przy ul. Polnej w Polanicy-Zdroju, obreb Nowy
Zdrqj, objetej ksiega. wieczysta. kw nr 50651, prowadzona, przez Sad
Rejonowy w Klodzku V Wydzial Ksi^g Wieczystych, o wartosci 32.000,-zl
(trzydziesci dwa tysia.ce zlotych),

b. 16.200 (szesnascie tysiecy dwiescie) udzialow, ktore pokrywa aportem
w postaci prawa wlasnosci zabudowanej, budynkami uzytkowymi
w zabudowie wolnostoja,cej, tj. budynkiem socjalno-warsztatowym,
magazynem zamknietym, budynkiem garazowym
szesciostanowiskowym, magazynem polotwartym, magazynem smarow,
budynkiem socjalnym zieleni, szklarniami gruntowymi, magazynem
sortowania odpadow, dzialki nr 106/6 (sto szesc lamane przez szesc
AM-5 o pow. 1,7444 ha (jeden hektar siedemdziesiat cztery ary
czterdziesci cztery metry kwadratowe), polozonej przy ul. Polnej w
Polanicy-Zdroju, obreb Nowy Zdrqj, obj^tej ksiega. wieczysta. kw nr
50650, prowadzona. przez Sa.d Rejonowy w Klodzku V Wydzial Ksi^g
Wieczystych, o wartosci 810.000,-zl (osiemset dziesiec tysi^cy zlotych),--

c. 5.200 (piec tysiecy dwiescie) udzialow, ktore pokrywa aportem w postaci
prawa wlasnosci zabudowanej, budynkiem administracyjno-biurowym
w zabudowie wolnostoja,cej, dzialki nr 129 (sto dwadziescia dziewiec)
AM-2 o pow. 0,0809 ha (osiem arow dziewiec metrow kwadratowych\
polozonej przy ul. Spacerowej nr 2 w Polanicy-Zdroju, obreb Centrum,
objetej ksiega. wieczysta. kw nr 74437, prowadzona. przez Sa.d Rejonowy
w Klodzku V Wydzial Ksia£ Wieczystych, o wartosci 260.000,-zl
(dwiescie szescdziesia_t tysiecy zlotych),

d. 3.603 (trzy tysia.ce szescset trzy) udzialy, ktore pokrywa aportem w
postaci srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych o
wartosci wynosza.cej 180.150,-zl (sto osiemdziesia.t tysiecy sto
piecdziesia.t zlotych)-dokladnie opisanym w zala.czniku nr 1
stanowia.cym integralna. czesc umowy,

e. 3.521 (trzy tysia.ce piecset dwadziescia jeden) udzialow, ktore pokrywa
aportem w postaci prawa wlasnosci wyposazenia ruchomego o wartosci
wynoszacej 176.050,-zl (sto siedemdziesia.t szesc tysiecy piecdziesia,t
zlotych)-dokladnie opisanym w zala,czniku nr 2 stanowia.cym integralna.
czesc umowy,

f. 832 (osiemset trzydziesci dwa) udzialy, ktore pokrywa aportem w postaci
prawa wlasnosci zapasow magazynowych o wartosci wynoszacej
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41.600,-zl (czterdziesci jeden tysiecy szescset zlotychj-dokladnie
opisanym w zalaczniki nr 3 stanowiacym integrally czesc umowy.

§7.

1. Kapital zakladowy Spolki moze bye podwyzszony w drodze uchwaly Wspolnikow
ppprzez podwyzszenie wartosci nominalnej udzialow istnieja,cych lub ustanowienie
nowych. Podwyzszenie kapitalu zakladowego Spolki do kwoty 10.000.000,-zl (dziesiec
milionow zlotych) w terminie do dnia 31.12.2030 r. (trzydziestego pierwszego grudnia
dwutys;iecznego trzydziestego roku) nie stanowi zmiany umowy Spolki.

2.~ Udziafy w podwyzszonym kapitale zakladowym moga, bye pokrywane gotowka. lub
apdrte'm.

- . /

§8.

1. Udzialy sa. zbywalne i moga. bye oddane w zastaw lub obciazane innymi prawami
na rzecz osob trzecich z tym, ze zbycie, zastawienie udzialow lub obci^zenie innymi
prawami na rzecz osob trzecich wymaga zgody wyrazonej w formic uchwaly wspolnikow,
z zastrzezeniem pkt 3.

2. Zbycie udzialu oraz jego zastawienie powinno bye dokonane w formic pisemnej
z podpisami notarialnie poswiadczonymi.

3. Przez okres trwania zobowiazania do swiadczenia ushig komunalnych
(publicznych), o ktorych mowa w § 4 Aktu Zalozycielskiego Wspolnik nie moze zbywac
udzialow, oddawac ich w zastaw lub obci^zac innymi prawami na rzecz osob trzecich.—

§9.

1. Udzial moze bye umorzony za zgoda. Wspolnika.
2. Umorzenie udzialu nastepuje na podstawie uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow

wskazuja,cej podstawe prawna. umorzenia i wysokosc wynagrodzenia przysluguj^cego
Wspolnikowi za umorzony udzial, ktore to wynagrodzenie nie moze bye nizsze od wartosci
ksiegowej udzialu.

3. Za zgoda. Wspolnika umorzenie udzialu moze nastajpic bez wynagrodzenia.

§ 10.

Wspolnikom nie wolno pobierac odsetek od wniesionych wkladow i przysluguja.cych im
udzialow.

§ 11.

1. Uchwala. Wspolnikow, Wspolnicy moga. zostac zobowiazani do wniesienia doplat do
trzykrotnosci wartosci objetych udzialow. Doplaty bed^ uiszczane przez Wspolnikow
proporcjonalnie do wielkosci posiadanych udzialow.

2. Zgromadzenie Wspolnikow okresla kazdorazowo termin i wysokosc wnoszonych
doplat.

3. Doplaty moga. bye zwracane Wspolnikom jezeli nie sa, wymagane na pokrycie straty
wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 12.



^^^

1. Wspolnicy uczestnicza. w zyskach i stratach Spolki proporcjonalnie do posiadanych
udzialow.

2. Uchwal§ o podziale czystego zysku podejmuje Zgromadzenie Wspolnikow, ktore
moze w danym roku obrachunkowym wyla^czyc czysty zysk lub jego czesc od podziahi 1- Zgrorr
przeznaczajac go na inne cele. 2. Zwya

3. Uchwala. Zgromadzenia Wspolnikow mozna tworzyc w Spolce fundusze: rezerwowyje w pierws
zapasowy oraz inne fundusze celowe. 3. Nadz^

sprawy wy
§ 13. . ; di^zwolywi

f T\2
1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy sa. Wspolnicy, ktorym udziatyWspotoiko

przyslugiwaly w dniu powziecia uchwaly o podziale zysku. -— zgtes'zony
2. Zarzad Spolki uprawniony jest do wyplaty Wspolnikom zaliczki na poczetp&'WWsj

przewidywanej dywidendy za rok obrotowy jezeli uzyska zgode Rady Nadzorczej i SpolkaJ^elncftnoa
posiada srodki wystarczaja,ce na wyplate. ——— i^fUStgczor

3. Zaliczka na poczet dywidendy moze zostac wyplacona, gdy zatwierdzorieosoba, kt(
sprawozdanie finansowe Spolki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczkaprawny, d
stanowic moze najwyzej polow§ zysku osiqgnietego od konca poprzedniego roku 6. Czlo
obrotowego, powi§kszonego o kapitaly rezerwowe utworzone z zysku, ktorymi w celuWspolnik<
wyplaty zaliczek moze dysponowac zarzaxl, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i 7. Wsp
udzialy wlasne. innej oso1

Spolki z j
wobec Sj

§14. S.Na!
9. Ucl

R o k i e m o b r o t o w y m S p o l k i j e s t r o k k a l e n d a r z o w y . umowa 1
10. :

§ 15. Wspolm
wszysq

Wladzami Spolki s^:
1. Zgromadzenie Wspolnikow,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarzad. 1-

uchwalj
§16. Spolki:

Kadenc
Uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow wymagaja. oprocz innych spraw wymienionych 2.

w umowie spolki b^dz Kodeksie Spolek Handlowych nast^puj^ce sprawy: upow;
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzg,du z dzialalnosci spolki, przes:

sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy, postanowienie co do podzialu wypn
zysku lub pokrycia straty oraz udzielenie absolutorium czlonkom organow spolki za.dar
z wykonania przez nich obowiazkow, 3.

2. postanowienie dotyczace roszczefi o naprawienie szkody wyrza.dzonej przy pod v
zawiazaniu spolki lub sprawowaniu zarzaxlu albo nadzoru, Rady

3. zbycie i wydzierzawienie przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci oraz 4.
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, dzied

4. nakladanie i zwrot doplat. 5.
5. zmiana umowy Spolki, powc
6. rozwiazanie Spolki,
7. powolanie i odwolanie czlonkow Rady Nadzorczej,
8. ustalanie wynagrodzenia dla czlonkow Rady Nadzorczej,
9. polaczenie Spolki z innym przedsiebiorca,.
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§17.

1. Zgromadzenie Wspolnikow zwoluje Zarza,d.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow odbywa sie jeden raz w roku, Zarza.d zwoluje

je w pierwszych szesciu miesiacach po zamknieciu roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow zwoluje Zarzad kiedy nie cierpiace zwloki

sprawy wymagaja. natychmiastowego podjecia uchwal i gdy organy lub osoby uprawnione
do zwolywania zgromadzen uznaja^ to za wskazane.

,̂ Zarzad zwoluje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow takze na wniosek
Wspoinikow reprezentujacych co najmniej 1/10 (jedna. dziesia.taj czesc kapitalu,
zgloszony na pismie z podaniem powodow zwolania.

,5, /Wspolnicy biora. udzial w Zgromadzeniach Wspolnikow osobiscie lub przez
pelnpmocnikow. Pelnomocnictwo musi bye udzielone na pismie pod rygorem niewaznosci
i ddlaczone do ksiegi protokolow. Pelnomocnikiem moze bye inny wspolnik albo inna
osoba, ktora wobec Spolki zobowiazana jest do zachowania tajemnicy (adwokat, radca
prawny, doradca podatkowy albo biegly rewident).

6. Czlonkowie Zarzadu i pracownicy Spolki nie moga, brae udzialu w Zgromadzeniu
Wspolnikow jako pelnomocnicy Wspolnikow.

7. Wspolnik nie moze, ani osobiscie, ani przez pelnomocnika, ani jako pelnomocnik
innej osoby glosowac przy powzieciu uchwal dotycza,cych jego odpowiedzialnosci wobec
Spolki z jakiegokolwiek tytulu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiazania
wobec Spolki oraz sporu miedzy nim a spolka..

8. Na Zgromadzeniu Wspolnikow jednemu udzialowi odpowiada jeden glos.
9. Uchwaiy Zgromadzenia Wspolnikow zapadaja, zwykla. wiekszoscia. glosow, chyba ze

umowa lub Kodeks Spolek Handlowych stanowia, inaczej.
10. Zgromadzenia Wspolnikow odbywaja, sie w siedzibie Spolki. Zgromadzenie

Wspolnikow moze odbyc sie w innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jezeli
wszyscy Wspolnicy wyraza, zgode na pismie.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sklada sie z 3 (trzech) do 5 (pieciu) czlonkow powolywanych i odwolywanych
uchwal^ wspolnikow, z tym ze jeden z czlonkow Rady Nadzorczej jest wybierany przez pracownikow
Spolki zgodnie z Regulaminem wyboru cztonka Rady Nadzorczej bed^cego przedstawicielem pracownikow.
Kadencja czlonkow Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej sa. zwolywane przez jej Przewodniczacego lub innego
upowaznionego czlonka poprzez powiadomienie osobiscie doreczone czlonkom lub
przeslane poczt^ polecon^, faksem lub poczt^ elektroniczn^ z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Przewodnicz^cy zwoluje posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemne
zadanie kazdego z czlonkow Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej moga. odbywac sie rowniez bez formalnego zwolania
pod warunkiem, ze zaden z czlonkow nie wyrazi sprzeciwu, przy obecnosci calosci skladu
Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza sprawuje staty nadzor nad dzialalnoscia. Spolki we wszystkich
dziedzinach jej dzialalnosci.

5. Do obowiazkow i uprawnien Rady Nadzorczej nalezy:
powolywanie i odwolywanie Prezesa Zarzadu, — —

a. powolywanie i odwolywanie pozostalych czlonkow Zarzadu na wniosek Prezesa
Zarzadu,



b. ocena skladanego przez Zarzad sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spolkii podpisyw;
oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ichalbo jedne^
zgodnosci z ksiegarni i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

c. ocena wnioskow Zarzadu dotyczacych podzialu zysku albo pokrycia straty,
d. skladanie Zgromadzeniu Wspolnikow corocznego pisemnego sprawozdania

z wynikow tej oceny, - Czlonek /
e. wyrazanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomosci, uzytkowania wieczystego konkuren<

lub udzialu w nieruchomosci, ktorych cena przekracza kwote 50.000,-zlcywilnej, s
(piecdziesiat tysiecy zlotych), --vf. innej k

f. wyrazanie zgody na nabycie skladnikow majatku trwalego, ktorych wartosc udzial • w
dwukrotnie przekracza. wysokosc kapitalu zakladowego, chyba, ze nabycie zarzadu c
takich skladnikow zostalo uprzednio zaakceptowane w planie inwestycyjnym, - powolanic

g. wyrazanie zgody na rozporzadzenie prawem lub zaciagniecie zobowiazania do
swiadczenia o wartosci dwukrotnie przewyzszajacej wysokosc kapitalu . . /
zakladowego, -X ., ,.•

h. wyrazanie zgody na plan inwestycyjny, przygotowany corocznie przez Zarzad, — """" 1. Likv
i. reprezentowanie Spolki w umowach i sporach z czlonkiem Zarzadu,
j. ustalanie wynagrodzenia czlonkow Zarzadu,
k. wyrazanie zgody na udzielenie przez Zarzad prokury,
1. wyrazanie zgody na tworzenie i likwidacje oddzialow oraz na tworzenie

i nabywanie innych przedsiebiorstw jak rowniez nabywanie i zbywanie
udzialow w innych przedsiebiorstwach,

m. wyrazanie zgody na zawarcie przez Spolke umowy pozyczki, poreczenia lub
innej podobnej umowy z czlonkiem zarzadu, prokurentem lub likwidatorem
spolki dominuj^cej,

n. wybor bieglego rewidenta przeprowadzaj^cego badania sprawozdania
finansowego Spolki. -

6. W celu wykonania swoich obowiazkow Rada Nadzorcza moze badac wszystkie
dokumenty Spolki, z^dac od Zarzadu i pracownikow sprawozdan i wyjasnien oraz
dokonywac rewizji stanu majatku Spolki.

7. Kazdy czlonek Rady Nadzorczej moze samodzielnie wykonywac prawo nadzoru,
z tym, ze czynnosci kontrolnych moze dokonywac po uprzednim uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej co do zakresu i czasu kontroli.

8. Radzie Nadzorczej przysluguje prawo zawieszania w czynnosciach, z waznych
powodow, poszczegolnych lub wszystkich czlonkow Zarzadu.

9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwary, jezeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
polowa jej czlonkow, a wszyscy jej czlonkowie zostali zaproszeni. Czlonek Rady
Nadzorczej moze brae udzial w podejmowaniu uchwal oddajg,c swoj glos na pismie za
posrednictwem innego czlonka Rady Nadzorczej.

10. Rada Nadzorcza moze podejmowac uchwary w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu srodkow bezposredniego porozumiewania sie na odleglosc, pod
warunkiem powiadomienia wszystkich czlonkow o tresci projektu uchwary.
Podejrnowanie uchwal w tych trybach nie dotyczy wyboru przewodnicz^cego
i wiceprzewodnicz^cego Rady Nadzorczej, powolania czlonka Zarzadu oraz odwolania i
zawieszania w czynnosciach tych osob. a/ wyn<
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§ 19.

1. Zarzad zarz^dza maj^tkiem i sprawami Spolki i kieruje bieza.ca, dzialalnosci^ Spolki.
2. Zarzad Spolki sklada sie z jednego lub kilku czlonkow. Kadencja czlonkow Zarzadu

trwa trzy lata. Czlonkowie Zarzadu moga. bye odwolani w kazdym czasie.
3. Jezeli Zarzad sklada sie z kilku czlonkow, to do skladania oswiadczen
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losci Spolki i podpisywania w imieniu Spolki wymagane jest wspoldzialanie dwoch czlonkow Zarza,du
sakresie ich albojednego czlonka Zarza_du lacznie z prokurentem.
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Sarzad, — 1. Likwidacje Spolki prowadzi sie pod flrma. Spolki z dodatkiem ,,w likwidacji".
2. Likwidatora powoluje Zgromadzenie Wspolnikow.
3, Wartosc udzialow w rozwiazanej i likwidowanej Spolce ustala sie na podstawie

bilansu likwidacyjnego po splaceniu wszystkich zobowiazan Spolki. Wyplaty z tytulu
tworzenie udzialow dokonuje sie przez podzial majatku trwalego i obrotowego Spolki.
zbywanie

§20.

Czlonek Zarzadu nie moze bez zgody Rady Nadzorczej zajmowac si? interesami
konkurencyjnymi, ani tez uczestniczyc w spolce konkurencyjnej jako wspolnik spolki
cywilnej, spolki osobowej lub jako czlonek organu spolki kapitalowej, ba_dz uczestniczyc
w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako czlonek organu. Zakaz ten obejmuje takze
udzial w konkurencyjnej spolce kapitalowej w przypadku posiadania przez czlonka
zarzadu co najmniej 10% (dziesiec procent) udzialow lub akcji tej spolki albo prawa do
powolania co najmniej jednego czlonka zarza,du.
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§22.

Spory jakie mog^ wynikna.c w trakcie dzialania Spolki rozpatruje wlasciwy

§23.

Spolka zamieszcza swoje ogloszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.-

§24.
W sprawach nieuregulowanych maja, zastosowanie
handlowych oraz innych aktow normatywnych.

przepisy Kodeksu spolek
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Wobec braku dalszych wnioskow Przewodnicz^cy zamkn^l Nadzwyczajne

Zgromadzenie Wspolnikow.

§2.Wypisy tego aktu mozna wydawac Spolce i Wspolnikom w dowolnej ilosci.

§3.Koszty sporz^dzenia tego aktu ponosi Spolka.

§4. Pobrano w my si:

a/wynagrodzenie z §9 ust. 1 rozp. Min.Spraw. z dnia 28.06.2004 r

w sprawie taksy notarialnej /Dz.U.Nr 148,poz.l564 ze zm./ 750,00zl

b/podatekVat 23 % od poz. a, - w my si ustawy z dnia 11.03.2004 r

o podatku od towarow i ushig /Dz.U.Nr 54,poz.535 ze zm./ 172,50zl

R a z e m : 922,50zl



(slownie: dziewiecset dwadziescia dwa i 50/100) zlotych

Powyzsze oplaty nie obejmuj^ kosztow wypisow tego aktu, ktore to koszty wraz z

podstaw^ prawna ich pobrania zostan^ podane na kazdym z wypisow.

Akt ten odczytano, przyj^to i podpisano.

Na oryginale podpisy Przewodnicz^cego i notariusza.

Repertorium ,,A" nr Cv.r£?.V;. /2012

K a n c e l a r i a N o t a r i a l n a w K l o d z k u

Wypis ten wydano: /..f."..'..r:>.

Pobrano wynagrodzenie z § 12 rozp. Min.Spraw. z dnia 28.06.2004r., w sprawie

taksy not. /Dz.U.Nr 148, poz.1564/ tj 66. zl

+ podatek VAT 23 % w mysl ustawy z dnia ll.Q3.2004r., o podatku od
•H I Xtowarow i uslug 7Dz.lJ.Nr 54, poz.535/tj !.r.^.7r zl

Klodzko, dnia dwudziestego drugiego pazdziernika,

roku dwa tysiace dwunastego /22.10.2012r./ — /


