
TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI
uchwalony na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 10 czerwca 2003 roku 
i zaprotokołowany przez notariusza Waldemara Chwiałkowskiego z Kancelarii Notarialnej 
w Kołobrzegu pod numerem rep. A/4277/2003, z uwzględnieniem zamian wprowadzonych:

• Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 maja 2004 roku o zmianie aktu 
założycielskiego spółki z dnia 24 listopada 1993 roku, zaprotokołowanej przez notariusza Waldemara 
Chwiałkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem rep. A/3946/2004;

• Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18.07.2005 roku o zmianie § 2 Aktu 
Założycielskiego Spółki, zaprotokołowaną przez Notariusza Mariolę Szczęsną z Kancelarii Notarialnej 
w Kołobrzegu pod numerem rep. „A’7803/2005;

• Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.09.2005 roku zaprotokołowaną przez 
Notariusza Halinę Kolasińską - Ściepko z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem 
rep. „A” 6157/2005;

• Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.03.2006 roku zaprotokołowaną przez 
Notariusza Halinę Kolasińską - Ściepko z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem 
rep. „A” 2049/2006;

• Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.05.2007 roku zaprotokołowaną przez 
Notariusza Halinę Kolasińską - Ściepko z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem 
rep. „A” 5086/2007;

• Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.11.2007 roku zaprotokołowaną przez 
Notariusza Halinę Kolasińską - Ściepko z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem 
rep. „A” 10727/2007;

• Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.05.2008 roku zaprotokołowaną przez 
Notariusza Halinę Kolasińską - Ściepko z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem 
rep. A 3726/2008;

• Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 05,12.2008 roku zaprotokołowaną przez 
Notariusza Halinę Kolasińską - Ściepko z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem 
rep. A 9278/2008;

* Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17.09.2009 roku zaprotokołowaną przez 
Notariusza Teresę Mielczarek z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem rep. A 1508/2009;

• Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.01.2010 roku zaprotokołowaną przez 
Notariusza Teresę Mielczarek z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem rep. A 120/2010.

• Uchwałą Nadzwy czajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.03.2010 roku zaprotokołowaną przez 
Notariusza Teresę Mielczarek z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem 
rep. „A” 353/2010.

• Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 06.06.2017 roku zaprotokołowaną przez 
Notariusza Teresę Mielczarek z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem 
rep. „A” 949/2017.

• Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.10.2019 roku zaprotokołowaną przez 
Notariusza Aleksandrę Barańską-Kuks z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem 
rep. A Nr 7317/2019.

• Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17.11.2020 roku zaprotokołowaną przez 
Notariusza Aleksandrę Barańską-Kuks z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem 
rep. A Nr 7633/2020.

• Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.09.2021 roku zaprotokołowaną przez 
Notariusza Aleksandrę Barańską-Kuks z Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu pod numerem 
rep. A Nr 7583/2021.



Umowa Spółki 
„Miejskich Wodociągów i Kanalizacji" 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu.

§1.

1. Spółka działa pod firmą: "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" - Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.-------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Spółka może w obrocie używać skrótu MWiK Spółka z o.o.-------------------------------------------------

§2.

Siedzibą Spółki jest miasto Kołobrzeg.

§3.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce 
komunalnej.-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

§4.
Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z zachowaniem 
ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa jest:-----------------------------------------------------------

1) 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;--------------------------------------------------------------
2) 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;---------------------------------------------------------------
4) 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 
i klimatyzacyjnych;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;-------------------------------------------------------------------
6) 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;--------------------
7) 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;-------------------------------------------
8) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;------------------
9) 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne;----------------------------------------------------------------
10) 77.32.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;--------------------------------- -------
11) 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej;--------------------------------------------------------------------
12) 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej;---------------------------------------------------------------------
13) 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej;---------------------------------------------------------------------
14) 35.14.Z - handel energią elektryczną;----------------------------------------------------------------------------
15) 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych;-------------------------------------------------------
16) 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;---------------------------------------------------------
17) 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, 
karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.------------------------------

§5.
Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.-------------------—------



§B.

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i zakłady gospodarcze poza siedzibą Spółki.

§7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 31.568.000,00 zł (słownie trzydzieści jeden milionów pięćset 
sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 31.568 udziałów o wartości nominalnej 1000 
(słownie jeden tysiąc) złotych każdy udział. Udziały Spółki zostały objęte w następujący sposób:

1) Gmina Miejska Kołobrzeg 31.561 (słownie trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) 
udziałów po 1000 zł każdy o łącznej wartości 31.561.000,00 zł słownie trzydzieści jeden 
milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),----------------------------------------------------- -

2) Gmina Kołobrzeg 1 (słownie jeden) udział po 1000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) każdy, 
o łącznej wartości jeden tysiąc złotych,-------------------------------------------------------------------------

3) Gmina Dygowo 1 (słownie jeden) udział po 1000 zł (słownie jeden tysiąc) każdy, o łącznej 
wartości jeden tysiąc złotych,--------------------------------------------------------------------------------------

4) Gmina Sławoborze 1 (słownie jeden) udział po 1000 zł (słownie jeden tysiąc) każdy, o łącznej 
wartości jeden tysiąc złotych,-------------------------------------------------------------------------------------

5) Gmina Gościno 1 (słownie jeden) udział po 1000 zł (słownie jeden tysiąc) każdy, o łącznej 
wartości jeden tysiąc złotych,--------------------------------------------------------------------------------------

6) Gmina Ustronie Morskie 1 (słownie jeden) udział po 1000 zł (słownie jeden tysiąc) każdy, 
o łącznej wartości jeden tysiąc złotych,-------------------------------------------------------------------------

7) Gmina Siemyśl 1 (słownie jeden) udział po 1000 zł (słownie jeden tysiąc) każdy, o łącznej 
wartości jeden tysiąc złotych,--------------------------------------------------------------------- ----------------

8) Gmina Rymań 1 (słownie jeden) udział po 1000 zł (słownie jeden tysiąc) każdy, o łącznej wartości 
jeden tysiąc złotych.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Udziały są równe i niepodzielne, każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Udziały 
mogą być pokrywane wkładem pieniężnym i niepieniężnym.-----------------------------------------------------

2.1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat 
w granicach do 150% (stu pięćdziesięciu procent) wartości nominalnej posiadanych przez nich 
udziałów na pokrycie strat bilansowych Spółki.-----------------------------------------------------------

2.2. Wspólnik, który nie uiści dopłaty w przewidzianym terminie jest zobowiązany do zapłaty odsetek 
ustawowych oraz do naprawienia szkody spowodowanej zwłoką.------------------------------------

2.3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej 
w sprawozdaniu finansowym,------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Zwrócone dopłaty uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.-------------------------------------------

§8.

Gmina Miejska w Kołobrzegu, jako jedyny Wspólnik, wszystkie udziały obejmuje i pokrywa 
je wkładami niepieniężnymi (aportem) o łącznej wartości 30.202.000,00 (trzydzieści milionów 
sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, a obejmujących:--------------------------------------------------------

1. całe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu, zarejestrowane w rejestrze 
PP 15 ter 7, w rozumieniu art. 551 i 552 kodeksu cywilnego, stanowiącego dotychczas zespół 
składników materialnych i niematerialnych, funkcjonujących pod nazwą "Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji" w Kołobrzegu, obejmujący wszelkie znane i nieznane składniki 
materialne i niematerialne, przysługujące wyżej wymienionemu Przedsiębiorstwu;---------------
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2. prawo własności zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
gruntu o numerze 4/176, o powierzchni 0,0109 (sto dziewięć metrów kwadratowych) hektara, 
położonej w Kołobrzegu przy ulicy Brzeskiej, objętej księgą wieczystą Kw numer 21236;-----

3. prawo własności zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
gruntu o numerze 4/34, o powierzchni 0,3662 (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa metry 
kwadratowe) hektara, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Tarnopolskiej, objętej księgą wieczystą 
Kw. numer 13139;--------------------------------------------------------------------------------------------------

4. prawo własności obiektów kanalizacji sanitarnej Dzielnicy Zachodniej, obejmujący urządzenia 
wymienione w załączniku do uchwały nr 1/97 Zgromadzenia Wspólników z dnia 05 marca 
1997 roku, nie stanowiące części składowych gruntu, a obejmujące:----------------------------------

1) zasilenie energetyczne obustronne przepompowni;--------------------------------------------------------------
2) kolektor tłoczny d=400mm i dl. 1650 mb;-------------------------------------------------------------------------
3) kolektor sanitarny od P-III do ulicy Wylotowej d=500 mm i dł. 379,5 mb;------------------------------
4) kolektor sanitarny w ulicy Wylotowej d=400 L=348 mb, d=300 L=496,5 mb,d=200 L=185 mb;---
5) kolektor sanitarny w ulicy Wczasowej d=200 L=156,5 mb;-------------------------------------------------
6) kolektor sanitarny w ulicy Świerkowej d=200 L=166,5 mb;-------------------------------------------------
7) kolektor sanitarny w ulicy Jaśminowej d=200 L=107,5 mb;------------------------------------------------ -
8) kolektor sanitarny w ulicy Wierzbowej d=200 L=140 mb;----------------------------------------------------
9) kolektor sanitarny w ulicy Różanej d=300 L=161,5 mb d-200 L=125 mb;------------------------------
10) kolektor sanitarny w ulicy Arciszewskiego d=200 L=294 mb;--------------------------------------------
11) kolektor sanitarny w ulicy Sosnowej d=200 L=240 mb;------------------------------------------------------
12) kolektor sanitarny w ulicy Klonowej d=200 L=429,5 mb;--------------------------------------------------
13) kolektor sanitarny w ulicy Jedności Narodowej do ulicy Wylotowej d=200 L=151 mb;------------
14) kolektor sanitarny w ulicy Jodłowej d=200 L=173,5 mb;----------------------------------------------------
15) kolektor sanitarny w ulicy Jedności Narodowej do Klonowej d=200— L=98,5;----------------------
16) kolektor sanitarny w ulicy Wiosennej d=200 L—367 mb + 218 mb;--------------------------------------
17) kolektor sanitarny w ulicy Sobieskiego d=200 L 273 mb + 17,3 mb;------------------------------------
18) kolektor sanitarny w ulicy Bukowej d=200 L=86 mb + 109 mb;-------------------------------------------
19) kolektor sanitarny w ulicy Próżnej d=200 L=125 mb;--------------------------------------------------------
20) kolektor sanitarny w ulicy Kasztanowej d=200 L= 154,6 mb;-----------------------------------------------
21) kolektor sanitarny w ulicy Dębowej d=200 L~185,8 mb;--------------------------------------------------
22) rurociąg tłoczny z P-IIIa do ulicy Wylotowej d=200 L=360,5 mb;----------------------------------------
23) przyłącze wodociągowe do P-IIIa d=25 mm L=38 mb;-------------------------------------------------------
24) przyłącze energetyczne przepompowni P-IIIa;-----------------------------------------------------------------
25) zasilenie energetyczne przepompowni P-IIIa;-------------------------------------------------------------------

5. prawo własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu 
o numerze 111/4, o powierzchni 0,0890 (osiemset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych) 
hektara, wraz z posadowionym na niej obiektem przepompowni ścieków P-III przy ulicy Rolnej 
w Kołobrzegu, objętej księgą wieczystą Kw numer 20798;---------------------------------------------

6. prawo własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu 
o numerze 3/3, o powierzchni 0,0241 (dwieście czterdzieści jeden metrów kwadratowych) hektara, 
wraz z posadowionym na niej obiektem przepompowni ścieków P-IIIa przy ulicy Wiosennej 
w Kołobrzegu, objętej księgą wieczystą Kw. numer 20798;---------------------------------------------

7. prawo własności kolektorów sanitarnych, położonych przy ulicach: Dąbrówki i Mieszka 1-go, 
a obejmujące:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) kolektor sanitarny w ulicy Dąbrówki - PCV o średnicy d = 200 mm i długości L = 37,50 mb;—.....
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2) kolektor sanitarny w ulicy Mieszka I-go - PCV o średnicy d= 200 mm i długości L = 98,9 mb;----
3) zasilanie energetyczne obustronne przepompowni;-------------------------------------------------------------
4) kolektor tłoczny - PCV o średnicy d - 110 mm i długości L = 30,00 mb;----------------------------------
5) kolektor sanitarny w ulicy Kaszubskiej - PCV o średnicy d = 200 mm i długości łącznej L = 341 
mb (S1-S12; S1-S18);---------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) kolektor sanitarny w ulicy Orlej - PCV o średnicy d = 200 mm i długości łącznej L = 100 mb 
(przepompownia [P] - S17; S1-S13; P-S1);------------------------------------------------------------------------------

8. prawo własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu o numerze 
282/2, o powierzchni 0,0036 (trzydzieści sześć metrów kwadratowych) hektara, wraz 
z posadowionym na niej obiektem kanalizacji sanitarnej - przepompownia ścieków przy ulicy 
Orlej w Kołobrzegu, objętej księgą wieczystą Kw numer 25136;---------------------------------------

9. prawo własności obiektów kanalizacji sanitarnej na odcinku od m. Zieleniewo - Osiedle do ulicy 
K. Makuszyńskiego (od SI do S27), a obejmujące;---------------------------------------------------------

1) kolektor sanitarny f 400 mm, długości 475 mm;------------------------------------------------------------------
2) kolektor sanitarny f 400 mm, długości 894 mm;------------------------------------------------------------------

10. prawo własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
gruntu o numerze 191/5, o powierzchni 0,3000 (trzy tysiące metrów kwadratowych) hektara, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Obroty, zabudowanej zbiornikiem wód popłucznych, objętej 
księgą wieczystą Kw numer 21724;-----------------------------------------------------------------------------

11. prawo własności urządzeń wchodzących w skład wyposażenia Zakładu Wodociągowego 
w Bogucinie;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. prawo własności urządzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, a obejmujące:---------------

1) kanalizację sanitarną w ulicy Westerplatte o średnicy f 200 mm, długości 170 mb;---------------------
2) kanalizację sanitarną o średnicy r 400 mm i r 200 mm, o łącznej długości 1848 mb, 
odprowadzającej ścieki z osiedla Witkowice, w tym:----------------------------------------------------------------
a) ulica Kossaka, średnica 400 mm, długość 320 mb;--------------------------------------------------------------
b) ulica Kossaka, średnica 200 mm, długość 121 mb;--------------------------------------------------------------
c) ulica Skoczylasa, średnica 400 mm, długość 87 mb;------------------------- -----------------------------------
d) ulica Skoczylasa, średnica 200 mm, długość 100 mb;------- ------------------------------------------ --------
e) ulica Gierymskich, średnica 200 mm, długość 87 mb;-----------------------------------------------------------
f) ulica Orłowskiego, średnica 200 mm, długość 395 mb;---------------------------------------------------------
g) ulica Malczewskiego, średnica 200 mm, długość 275 mb;-----------------------------------------------------
h) ulica Michałowskiego, średnica 200 mm, długość 157 mb;---------------------------------------------------
i) ulica Wyczółkowskiego, średnica 200 mm, długość 105 mb;-------------------------------------------------
j) ulica Chełmońskiego, średnica 400 mm, długość 145 mb;-----------------------------------------------------
k) ulica Makowskiego, średnica 200 mm, długość 56 mb;---------------------------------------------------------
3) sieć wodociągową w ulicy Jedności Narodowej o średnicy f 63 mm, długości 135 mb;----------------
4) przepompownię ścieków P-VII wraz z wyposażeniem przy ulicy Krzywoustego w Kołobrzegu; -— 
5) kanalizację sanitarną o średnicy r 300 - 160 mm, o łącznej długości 2.693,10 mb, w tym:-------------
a) ulica Krzywoustego, średnica 300 mm, długość 209 mb;------------------------------------------------------
b) ulica Janiska , średnica 300 mm, długość 95 mn;----------------------------------------------------------------
c) ulica Rzemieślnicza, średnica 300 mm, długość 254 mb;------------------------------------------------------
d) ulica Rzemieślnicza, średnica 200 mm, długość 312 mb;------------------------------------------------------
e) ulica Rzemieślnicza, średnica 160 mm, długość 172 mb;------------------------------------------------------
ł) ulica Koszalińska - przepompownia ścieków P-VII przy ulicy Krzywoustego, średnica 300 mm, 
długość 544,50 mb;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
g) ulica Janiska - przepompownia ścieków P-VII przy ulicy Krzywoustego, średnica 300 mm, długość



796 mb;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h) kolektor sanitarny tłoczny od ulicy Gryfitów do przepompowni ścieków P-VII przy ulicy 
Krzywoustego;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) kanalizację sanitarną o średnicy f 300 - 160 mm , o łącznej długości 1667,50 m, w tym:---------------
a) ulica Rolna, średnica 300 mm, długość 257,50 mb;--------------------------------------------------------------
b) ulica Rybacka, średnica 200 mm, długość 217,50 mb;---------------------------------------------------------
c) ulica Jedności Narodowej, średnica 200 mm, długość 744,50 mb;------------------------------------------
d) Park Zachodni, średnica 160 mm, długość 488 mb;-------------------------------------------------------------

13. prawo własności działki gruntu o numerze 20/1, o powierzchni 0,1326 (jeden tysiąc trzysta 
dwadzieścia sześć metrów kwadratowych) hektara, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 19 
w Kołobrzegu przy ulicy Krzywoustego, wraz z posadowionym na niej obiektem przepompowni 
ścieków P-VII z wyposażeniem, objętej księgą wieczystą Kw numer 22446;------------------------

14. prawo własności sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych o średnicy od 63 
do 160 mm, łącznej długości 1784 m, przy ulicy 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu, w skład której 
wchodzą:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) sieć wodociągowa w ulicy Hajduczka, średnica 110 mm, długości 139 mb;------------------------------
2) sieć wodociągowa w ulicy Kiemliczów, średnica 160 mm, długości 129 mb;----------------------------
3) sieć wodociągowa w ulicy Kiemliczów, średnica 110 mm, długości 156 mb;--------- ------------------
4) sieć wodociągowa w ulicy Kiemliczów, średnica 63 mm, długości 57 mb;-------------------------------
5) sieć wodociągowa w ulicy Ketlinga, średnica 110 mm, długości 234 mb;--------------------------------
6) sieć wodociągowa w ulicy Biłewiczówny, średnica 90 mm, długości 71 mb;----------------------------
7) sieć wodociągowa w ulicy Skrzetuskiego, średnica 110 mm, długości 212 mb;--------------------------
8) sieć wodociągowa w ulicy Kmicica, średnica 110 mm. długości 165 mb;--------------------------------
9) sieć wodociągowa w ulicy Kmicica, średnica 63 mm, długości 39 mb;-----------------------------------
10) sieć wodociągowa w ulicy Wołodyjowskiego, średnica 160 mm, długości 238 mb;------------------
11) sieć wodociągowa w ulicy Kordeckiego, średnica 110 mm, długości 121 mb;--------------------------
12) sieć wodociągowa w ulicy Zagłoby, średnica 110 mm, długości 142 mb;---------------------- --------
13) sieć wodociągowa w ulicy Zagłoby, średnica 90 mm, długości 81 mb;----------------------------------

15. prawo własności sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, obejmujące:........... ..................

1) sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z ulicy Kaszubskiej, średnicy od 160 do 200 mm, 
długości 61 m;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z osiedla domów wielorodzinnych przy ulicy 
6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu o średnicy od 200 do 315 mm, długości 605,5 m, w tym:-------------
a) kolektor sanitarny odprowadzający ścieki z osiedla domów wielorodzinnych przy ulicy 6 Dywizji 
Piechoty w Kołobrzegu, o średnicy 315 i długości 286,5 mb;-----------------------------------------------------
b) kolektor sanitarny na osiedlu domów wielorodzinnych przy ulicy 6 Dywizji Piechoty 
w Kołobrzegu, o średnicy 200 mm i długości 319 mb;--------------------------------------------------------------
3) sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy od 200 do 315 mm, długości 645 m, odprowadzającej ścieki 
z Dzielnicy Zachodniej w Kołobrzegu, w tym------------------------------------------------------------------------
a) kolektor sanitarny w ulicy Sienkiewicza.(odcinek S 30-S7) wraz z przyłączami;-----------------------
b) kolektor sanitarny od przepompowni P-III do ulicy Sienkiewicza (odcinek S 1-S7);-------------------
c) kolektor sanitarny w ulicy Sienkiewicza (odcinek S 7 - S 12) wraz z przyłączami;---------------------
4) sieć wodociągowa na osiedlu domów wielorodzinnych o średnicy 160 mm, długości 719 m, 
przy ulicy 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu;-------------------------------------------------------------------------

16. prawo własności sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, położonych na Osiedlu nr 9 
"Podczele" w Kołobrzegu, a obejmującymi:------ ------- --------------------------------------------------

sieć wodociągowa:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 7-------
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1) ulica Ostrobramska, średnica 100 mm, długość 239,50 mb, materiał - żeliwo;---------------------------
2) ulica Lwowska, średnica 150 mm, długość 572,00 mb, materiał - stal;------------------------------------
3) ulica Lwowska, średnica 200 mm, długość 318,50 mb, materiał - stal;-------------------------------------
4) ulica Lwowska, średnica 80 mm, długość 138,50 mb, materiał - żeliwo;-----------------------------------
5) ulica Grodzieńska, średnica 100 mm, długość 125,50 mb, materiał - żeliwo;-----------------------------
6) ulica Wileńska, średnica 100 mm, długość 271,50 mb, materiał - żeliwo;---------------------------------
7) ulica Krzemieniecka, średnica 150 mm, długość 396,50 mb, materiał - żeliwo;--------------------------
8) ulica Tarnopolska, średnica 100 mm, długość 201,50 mb, materiał - żeliwo;-----------------------------
9) ulica Tarnopolska, średnica 150 mm, długość 264,50 mb, materiał - żeliwo;—--------------------------

sieć kanalizacji sanitarnej:----------------------------------------------------------------------------------------------------
1) ulica Lwowska, średnica 150 mm, długość 100,00 mb, materiał - kamionka;----------------------------
2) ulica Lwowska, średnica 200 mm, długość 600,00 mb, materiał - kamionka;----------------------------
3) ulica Lwowska, średnica 250 mm, długość 300,00 mb, materiał - kamionka;----------------------------
4) ulica Nowogródzka, średnica 250 mm, długość 350,00 mb, materiał - kamionka;-----------------------
5) ulica Wileńska, średnica 250 mm, długość 400,00 mb, materiał - kamionka;-----------------------------
6) ulica Wileńska, średnica 200 mm, długość 600,00 mb, materiał - kamionka;-----------------------------
7) ulica Wileńska, średnica 150 mm, długość 100,00 mb, materiał - kamionka;-----------------------------
8) ulica Krzemieniecka, średnica 250 mm, długość 300,00 mb, materiał - kamionka;----------------------
9) ulica Grodzieńska, średnica 250 mm, długość 300,00 mb, materiał - kamionka;-------------------------
10) ulica Grodzieńska, średnica 200 mm, długość 300,00 mb, materiał - kamionka;-----------------------
11) ulica Tarnopolska, średnica 150 mm, długość 700,00 mb, materiał - kamionka;-----------------------
12) ulica Tarnopolska , średnica 200 mm, długość 100,00 mb, materiał - kamionka;----------------------
13) ulica Ostrobramska, średnica 150 mm, długość 400,00 mb, materiał - kamionka.----------------------

17. prawo własności sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych Radzikowo IV 
o średnicy od 200 do 400 mm, długości 1766,00 mm, w skład których wchodzą:------------------

1) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Szymanowskiego, długość 384,50 mb;------------------------
2) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Paderewskiego, długość 235,00 mb;----------------------------
3) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Różyckiego, długość 286,50 mb;-------------------------------
4) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Ogińskiego, długość 209,50 mb;--------------------------------
5) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Kurpińskiego, długość 235,50 mb;-----------------------------
6) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Moniuszki, długość 141,50 mb;--------------------------------
7) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Wieniawskiego, długość 236,50 mb;--------------------------
8) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Noskowskiego, długość 37,00 mb;-----------------------------

18. prawo własności sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Sienkiewicza (na odcinku 
bocznica kolejowa - ulica Jasna) o średnicy od 160 do 315 mm, długości 563,87 m ;-------------

19. prawo własności urządzeń kanalizacji sanitarnej osiedla domów wielorodzinnych przy ulicy 
6 Dywizji Piechoty o średnicy 200 mm, długości 549,50 m;----------------------------------------------

20. prawo własności urządzeń kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Matejki o średnicy 
od 160 do 200 mm, długości 237,00 m;---------------------------------------------------------- ------ -------

21. prawo własności urządzeń sieci wodociągowej osiedla domów wielorodzinnych przy ulicy 
6 Dywizji Piechoty o średnicy 160 mm, długości 174,50 m;----------------------------------------------

22. prawo własności urządzeń kanalizacji sanitarnej starej zabudowy domów jednorodzinnych przy 
ulicy 6 Dywizji Piechoty o średnicy od 160 do 200 mm, długości 1386,30 m wraz kolektorami 
tłocznymi o średnicy od 63 do 110 mm, długości 339,5 m;-----------------------------------------------

23. prawo własności urządzeń przepompowni ścieków sanitarnych, kolektora tłocznego wraz



z zasilaniem energetycznym, w rejonie ulicy Aleksandra Fredry w Kołobrzegu, w skład którego 
wchodzą:---------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

1) przepompownia ścieków firmy "INSTAL COMPAKT" z Tamowa Podgórnego 
(ul. Wierzbowa 23), w studni r 1500 mm (komplet), typ: Ps-Ic 2M0300.2.80/80. w.w.150, 
nr fabr. 1528 Ps/2002 - szt. 1;----------------------------------------------------------------------------------------------
2) szafka sterownicza typ GB 705025/+C - szt.l;------------------------------------------------------------------
3) kanał sanitarny grawitacyjny r 160 mm - mb 8,00;-------------------------------------------------------------
4) kanał sanitarny grawitacyjny f 200 mm - mb 7,00;-------------------------------------------------------------
5) kolektor tłoczny f 110 mm - mb 1200;-----------------------------------------------------------------------------
6) studnia rewizyjna f 1200 mm - włazem żeliwnym f 600 mm - szt. 1;--------------------------------------
7) zasuwa żeliwna typ E f 150 mm, z obudową i skrzynką teleskopową - szt. 1;---------------------------
8) zasuwa żeliwna typ E f 200 mm, z obudową i skrzynką teleskopową - szt. 1;---------------------------
9) lampa oświetleniowa typ NA6 firmy " ART.Metal" - szt. 1;--------------------------------------------------

24. prawo własności sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Jasnej, Toruńskiej, Obozowej, 
Mazowieckiej, Krótkiej, Wesołej, Słonecznej o średnicy od 160 do 200 mm, długości 1397,0 m 
wraz z kolektorem tłocznym w ulicy Jasnej o średnicy 90 mm, długości 206,5 m, a obejmującej: —

1) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Jasnej, długość 496,50 mb;--------------------------------------
2) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Toruńskiej, długość 173,50 mb;--------------------------------
3) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Krótkiej, długość 157,50 mb;-----------------------------------
4) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Obozowej, długość 143,50 mb;---------------------------------
5) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Mazowieckiej, długość 150,50 mb;----------------------------
6) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Słonecznej, długość 155,50 mb;--------------------------------
7) kolektor sanitarny grawitacyjny w ulicy Wesołej , długość 120,00 mb;----------------------------------
8) kolektor sanitarny tłoczny w ulicy Jasnej, długość 206,50 mb;----------------------------------------------

25. prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 38/5, 
o powierzchni 0,0016 (szesnaście metrów kwadratowych) hektara, położona przy ulicy 6 Dywizji 
Piechoty w Kołobrzegu wraz z wbudowaną na niej przepompownią ścieków, objętej księgą 
wieczystą Kw. numer 11855.-------------------------------------------------------------------------------------

§9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników w trybie 
art. 257 Kodeksu spółek handlowych bez zmiany Umowy Spółki maksymalnie do kwoty 
200.000.000 (dwieście milionów) złotych w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) 
grudnia 2050 (dwa tysiące pięćdziesiątego) roku.----------------------------------------------------------

2. Przystąpienie do spółki nowego wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-------------
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału.------------------

§10.

Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-------------------------------

Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych 
do zbycia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§11.

Umorzenie udziałów może nastąpić w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników.-------------------



§12.

Władzami Spółki są:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

a/ Zarząd;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b/ Rada Nadzorcza;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c/ Zgromadzenie Wspólników.----------------------------------------------------------------------------------------------

§13.

1. Zarząd Spółki liczy od jednej do trzech osób, w tym Prezes Zarządu. W sytuacji gdy Zarząd 
Spółki jest jednoosobowy, osoba ta pełni funkcję Prezesa Zarządu.------------------------------------

2. Liczbę członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.------------------------------------------------
3. Wynagrodzenie dla członków Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników.----------------------
4. Umowy cywilnoprawne (kontrakt) lub umowę o pracę z osobami wchodzącymi w skład Zarządu 

Spółki zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----------------------

§14.

1. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów 
spółki przepisami prawa i umową, a mieszczące się w granicach zwykłego zarządu.--------------

2. Zawieranie umów dzierżawy lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata wymaga zgody 
Zgromadzenia Wspólników.---------------------------------------------------------------------------------------

3. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-------
4, Tryb działania i szczegółowy podział kompetencji Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu. 

Regulamin Zarządu opracowuje Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.---------------------
5. Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy 

o pracę oraz ustala wynagrodzenia w ramach obowiązujących w Spółce zasad wynagradzania.-
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Zarządu.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.----------------------------------------

§15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, albo dwóch 
prokurentów łącznie.-------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kadencja członka Zarządu trwa 4 lata.------------------------------------------------------------------------------
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.-----

§16.

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami 
konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek 
władz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami 
dostawców i odbiorców spółki, ani też uczestniczyć w żadnej spółce będącej dostawcą 
lub odbiorcą jako wspólnik jawny lub członek władz.-----------------------------------------------------

3. Podjęcie przez członka Zarządu zatrudnienia lub świadczenia usług na rzecz osób trzecich 
wymaga zezwolenia Zgromadzenia Wspólników.-----------------------------------------------------------

§17.

1. W celu finansowania działalności Spółka może zawierać umowy pożyczki ze Wspólnikami i/lub
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instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.--------------------------------------------------------------
2. Umowy pożyczki mogą być zawierane w walucie polskiej i/lub obcej.------------------------------------

§18.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

§13.

1. Rada Nadzorcza składa się z czterech do pięciu członków, w tym dwóch do trzech członków 
reprezentuje Gminę Miasto Kołobrzeg, jeden członek reprezentuje Gminę posiadającą największą 
ilość udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz jeden członek powołany spośród osób 
wybranych przez pracowników Spółki, na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą 
Regulaminu Wyborów, zawierającego szczegółowy tryb wyboru kandydata na członka Rady 
Nadzorczej powołanego spośród pracowników Spółki.----------------------------------------------------

2. Na kolejne kadencje, z wyłączeniem członków reprezentujących Gminę Miasto Kołobrzeg oraz 
członka reprezentującego pracowników Spółki do Rady Nadzorczej desygnują pozostałe Gminy 
według kolejności wynikającej z wielkości wniesionego kapitału.--------------------------------------

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.------------------------------------
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.-------------------------------
5. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący poszczególne Gminy powoływani są spośród osób, 
które spełniają wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.

§20.

Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa regulamin opracowany 
przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-------------------------------------

§21.

1. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.--------------------------------------------------------------
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w siedzibie Spółki co najmniej raz w miesiącu.-----------------
3. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą być powiadomieni o zwołaniu posiedzenia listami 

poleconymi lub pocztą kurierską co najmniej na 5 dni tydzień przed posiedzeniem lub w tym 
terminie złożyć oświadczenie, że przyjęli termin posiedzenia do wiadomości w inny sposób. 
Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie oraz materiały 
na posiedzenie mogą być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli 
uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres na który zawiadomienie oraz materiały 
powinny być wysłane.----------------------------------------------------------------------------------------------

4. Na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą zostać zaproszeni wspólnicy, członkowie Zarządu Spółki 
oraz inne osoby.------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza podej muje postanowienia w formie uchwał.------------------------
6. Głosowanie jest jawne, chyba, że chociażby jeden członek Rady Nadzorczej zażąda głosowania 

tajnego.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych przy obecności 

co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga 
głos przewodniczącego.--------------------------------------------------------------------------------------------

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Zarządu lub co najmniej trzech członków Rady.------------------------------------------------------------

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane na wniosek Zarządu lub członków Rady Nadzorczej 
winno odbyć się w ciągu czternastu dni od dnia złożenia wniosku.------------------------------------

10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków



bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga 
uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.-------

11. Podjęte w trybie ust. 10 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-------------------------------------------------------------------

§22.

1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.---------------------------------------------

2 . Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-------------------------------------------------------

a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegłych rok obrotowy;-------------------------------------------

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;--------------------------------------------------------

c) badanie i opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat;----------------------------

d) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności;----

e) zatwierdzanie propozycji Zarządu Spółki w sprawie nowego Układu Zbiorowego Pracy 
dla pracowników Spółki oraz zmian do Układu Zbiorowego Pracy;-------------------------------

f) opiniowanie planów rozwoju w zakresie działalności statutowej Spółki, planów techniczno- 
finansowych spółki oraz wysokości opłat za wodę i wprowadzanie ścieków;-------------------

g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki 
zgodnie z ustawą o rachunkowości;------------------------------------------------------- -----------------

h) zatwierdzenie wysokości wskaźnika wzrostu średniego wynagrodzenia w każdym roku 
obrachunkowym, przed złożeniem wniosku taryfowego;---------------------------------------------

i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki.-------------------------------------------------------------------

j) opiniowanie nabycia lub zbycia gruntów, budynków i budowli oraz urządzeń technicznych 
to jest sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, magistrali przesyłowych wodociągowych 
i kanalizacyjnych, przepompowni ścieków i wody, —------------------------------------------------

k) opiniowanie projektu Regulaminu organizacyjnego spółki, opracowanego przez Zarząd.-------

1) opiniowanie w innych sprawach na wniosek Zarządu,-----------------------------------------------------

m) powoływanie i odwoływanie członków' Zarządu.----------------------------------------------------------

n) uchwalenie Regulaminu Wyborów członka Rady Nadzorczej powołanego spośród 
pracowników Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------

§23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.----------------------------
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez----------------

Zgromadzenie Wspólników.------------------------------------------------------------------------------------------
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§24.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy 
od zakończenia roku obrotowego w siedzibie spółki.------------------------------------------------------

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie;— 
a) Rady Nadzorczej - w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania 

zwołania zgromadzenia,-------------------------------------
b) Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego 

zgłoszone Zarządowi na piśmie co najmniej 15 dni przed proponowanym 
terminem zgromadzenia,----------------------------------------------------------------

3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki, lub w innym miejscu, jeżeli wszyscy 
Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.---------------------------------------------------------------------

4. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd za pomocą listów poleconych 
lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem 
zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, 
zawiadomienie oraz materiały na zgromadzenie mogą być wysłane Wspólnikowi pocztą 
elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres na który 
zawiadomienie powinno być wysłane.--------------------------------------------------------------------------

5. Głosowanie na zgromadzeniu wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się:----------------
1) przy wyborach,-------------- ---------------------------------------------------------------------------------- -
2) przy głosowaniu nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów 

oraz przy głosowaniu w sprawie ich odpowiedzialności,------------------------------------------------------------
3) przy głosowaniu w sprawach osobowych,----------------------------------------------------------------

6. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał jeśli w głosowaniu uczestniczą 
wspólnicy uprawnieni do głosowania (osobiście lub przez pełnomocnika) reprezentujący 
co najmniej 51 % kapitału zakładowego, o ile umowa lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych 
nie stanowią inaczej.------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Na każdy udział przypada 1 (słownie jeden) głos.------------------------------------ —-------- ----------------
8. Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 3/5 (słownie trzech 

piątych) oddanych głosów:----------------------------------------------------------------------------------------
1) uchwała dotycząca przystępowania do nowych spółek,-----------------------------------------
2) uchwała dotycząca umorzenia udziałów.-----------------------------------------------------------

§25.

1. Na zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.--------------------------------------
2. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.--------------------------

§25.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:--------------------------------------------------

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy;-------------------------------------------------------------------------

2) podział zysku i pokrycie strat oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki 
z wykonania przez nich obowiązków;------------------------------------------------------------------------

3) zmiany Umowy Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------

4) podwyższenie kapitału zakładowego spółki w trybie art. 257 Kodeksu spółek handlowych; -..........

5) umorzenie udziałów;---------------------------------------------------------------------------------------------
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6) wyrażanie zgody na zbycie i zastawienie udziałów a także na przystąpienie nowego wspólnika;—

7) uchwalanie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej;----------------------

8) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości a także zbycie 
i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego;-------------------------------------------------------------------------------

9) zobowiązanie do wniesienia dopłat i zwrotu dopłat;-------------------------------------------------------------

10) tworzenie funduszy celowych;----------------------------------------------------------------------------------------

11) przystąpienie do innych organizacji gospodarczych;-----------------------------------------------------------

12) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;---------------------------------------------------------------------

13) zatwierdzanie planów rozwoju w zakresie działalności statutowej spółki oraz planów techniczno- 
finansowych spółki i opiniowanie propozycji Zarządu w sprawie wysokości opłat za wodę 
i wprowadzenie ścieków;-------------------------------------------------------------------------------------------

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu;-------------------------------------------

15) powołanie pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników do zawierania umów z osobami 
wchodzącymi w skład Zarządu Spółki.-------------------------------------------------------------------------

§27.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----------------------
2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.---------------------------------------------------------------

§28.

Spółka może tworzyć z zysku fundusze celowe.-----------------------------------------------------------------------

§29.

1. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----------------
2. Plan podziału czystego zysku sporządza Zarząd Spółki, opiniuje Rada Nadzorcza, a zatwierdza 

uchwałą Zgromadzenie Wspólników.--------------------------------------------------------------------------
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć w danym roku czysty zysk od podziału całkowicie 

lub częściowo i przeznaczyć na inne cele.---------------------------------------------------------------------
4. Upoważnia się Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 

za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę z zastrzeżeniem ust. 5.-—
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone 

sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić 
najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego 
o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować 
Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Zarząd może dokonać wypłaty 
zaliczki po podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwały wyrażającej zgodę na taką 
wypłatę.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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§30.

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy 
Zarząd Spółki sporządza w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego 
i przedkłada je Zgromadzeniu Wspólników najpóźniej na 21 dni przed terminem odbycia 
zgromadzenia, na którym będzie ono rozpatrywane.--------------------------------------------------------

2. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki 
i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia 
ubiegłego roku obrotowego.--------------------------------------------------------------------------------------

§31.

1. Każda zmiana Umowy Spółki wymaga dla swej ważności uchwały Zgromadzenia Wspólników.—
2. Uchwała powinna być zaprotokołowana przez notariusza pod rygorem nieważności.------------------

§32.

Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo w przypadku zmiany umowy spółki w terminie 
czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS zmian w akcie założycielskim, 
sporządzić jednolity tekst Umowy Spółki i przedłożyć ten tekst Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu 
Wspólników.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§33.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych mniejszym aktem stosuje się przepisy Kodeksu spółek 
handlowych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzonej przez spółkę 
działalności.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *

§34.

Wypisy tego aktu należy wydawać w Spółce w dowolnej ilości.

Sporządził:
|kJ/JSO

Madena Wysoczańska
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