
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPOŁKI
ZAKŁAD WODOCIĄGOW I KANALIZACJI SPOŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWLEDZIALNOSCIĄ z siedzibą W SKAWINIE

ul. Radziszowskal1
Stan na dzień 19.05.2020 r. ułzględniajqcy akt założycielski Spółki z dnia 07.11.2007 r. RepertoriumA

nr 5424/2007 oraz zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

zdnia 12.06,2008 r. Repertorium A nr 2948/2008; z dnia 25.03.2009 r. Repertorium A nr 1108/2009;

zdnia06.1],2009 r, Repertorium A nr 3911/2009; z dnia 12.04.2011 r. Repertorium A nr 866/2011;

zdnia 12.12.201] r. Repertorium A nr 3210/201I; z dnia 14.06.2012 r. Repertorium A nr ]613/20]2;

zdnia06.]],20I2 r, Repertorium A nr 3105/2012; z dnia 29.04.2014 r. Repertorium A nr 10]4/2014;

z dnia 06.06,2017 r. Repertorium A nr 1232/20]7; z dnia 28.02.2019 r. Repertorium A nr 466/2019;

zdnia18.06,2019 r, Repertorium A nr 1l79/20l9; z dnia ]7.]2.2019 r. Repertorium A nr 2713/2019;

z dnia 23.01,2020 r, Repertorium A nr ] ] ]/2020; z dnia ]9.05.2020 r. Repertorium A nr 747/2020

Adam Najder - działĄący w imieniu Gminy Skawina jako Burmistrz Miasta i Gminy Skawina na

podstawie art.6,22i23 ustawy zdnia20.12.1996 rokuogospodarcekomunalnej (Dz.U.z7997 roku

rt 9 poz.43 ze zmianami) oraz uchwały numer XIIl10Il07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia

26.09.2007 roku w sprawie przekształceniaZakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie w spółkę

z o gr aniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że,, - - - - -

1. przekształca zakład budzetowy pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie

w jednoosobową spółkę zograniczoną odpowiedzialnością zwanądalej ,,Spółką".--------

2. składniki mienia zakładubudżetowęgoprzekształconego w Spółkę wymienionew załączniku

numer 1 i numer 2 do niniejszego aktu stanowiącym jego integralną częśc oraz prawo użytkowania

wieczystego nieruchomości będących w trwałym zarządzie przekształconego zakładu budzetowego,

stają się majątkiem Spółki,-----

3. Spółka powstała w wyniku przeksztŃ,ceniaZakŁadu wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki

związane z jego dziŃalnością, w tym wynikające z wewnętrznych regulaminów i innych aktów

obowiązuj ących w Zakładzie.-

4. Należności i zobowiązantaZaĘadu przejmuje Spółka.--

5. Pracownicy zlikwidowanego za|<ł,adu budżetowego stają się pracownikami spółki w trybie

art. 23 .I kodeksu pracy.------



6. Istniejące w zal<ładzie budżetowym fundusze specjalne według bilansu zamknięcia zakładu

budżetowego stają się funduszami celowymi w Spółce, z zachowaniem ich dotychczasowego

pr zeznaczenia. - -- - - - - --

7. nadaje niniejszemu aktowi zŃożycielskiemu następującą treść:-------

I. Spółka dziaŁaó będzie pod firmą: ZAKŁAD WODOCIĄGOW I KANALIZACJ| Spółka

z ograntczoną odpowiedzialnością, przy czym Spółka może używaó w obrocie skrótu: ZAKLAD
WODOCIĄGOW I KANALIZACJI Spółka z o.o. lub ZAKŁAD WODOCIĄGOW

I KANALIZACJI sp. z o.o.

il. Siedzibą Spółki jest Skawina.

ilI. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.--

IV. Spółka prowadzi działalnośó na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego aktu

i przepisów prawnych aktualnie obowiązuj ących.-------

V. I. Założycielem jest Gmina Skawina. Spółka powstaje pTzęz ptzekształcenie zakładu

2.Celem Spółki jest prowadzenie dziaŁalności gospodarczej w zakresię zadań komunalnych

użyteczności publicznej w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.----------

VI. Przedmiotem działalności Spółki jest-według Polskiej KlasyfikacjiDziała|ności (PKD-2007):

o w zakresie podstawowym:

l/ pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody - (PKD 36.00.Z),

2l odprowadzanie t oczyszczanie ścieków - ( PKD 37.00.Z),

. orazw pozostaĘm zakresie:

3/ produkcja napojow bezalkoholowych: produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowych

(PKD 11.0].Z),

4/ produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu - (PKD 23.6),

5l vrytwarzanie,przesyŁanie, dystrybucja i handel energią elektryczną - (PKD 35.1),-------

6l działalnośó zńryana z rekultywacją i pozostała dzińalnośó usługowa zwiryana z gospodarką

odpadami - (PKD 39.00.Z),--

7l roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - (PKD

41.20.Z),-



8/ roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - @KD 42.2I.Z),---

9/ roboty zńązane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - (PKD 42.22.Z),------

10/ roboty zńązane z budową obiektów inzynierii wodnej - (PKD 42.9l.Z),---

11/ roboty związane z budową pozostałych obiektów inzynierii lądowej i wodnej gdzie i.ndziej

niesklasyfi kowane - (PKD 42.99,Z),---

I2l rozbiórkaiprzygotowanie terenu pod budowę - (PKD 43.I),-------

13/ wykonywanie instalacji elektrycmych, wodno-kanalizacylnych i pozostaĘch instalacji budowlanych -

(PKD 43,2),

14ltynkowanie - (PKD 43.31.Z),

I5lzal<ładańe stolarki budowlarrej - (PKD 43.32.Z),

16/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - (KD 43.33.Z),---

77l pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - (PKD 43.9),

18/ konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, zvłyłączeniem motocykli - (PKD 45.20.Z),------

I9l sprzedńhurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposżenia sanitamego - @KD 46.73.Z),------

ż0l sprzedń hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzelu i dodatkowego wyposżenia hydraulicmego

i grzejnego - (PKD 46.74.Z),---

2Il sprzedńhurtowa odpadów i złomu - €KD 46.77.Z),---

22l sprzedńdetallcznapaliw do pojazdow silnikowych na stacjach paliw - (PKD 4].30.Z),

23l transport drogowy towarów - (PKD 49,4LZ),

24l lłynajemtzarządzanie nieruchomościami własnymi \ub dzięrżawionymi - (PKD 68.20.Z),---

25l działalność w zakresie inżynierii i zwtryane z nią doradztwo techniczne - (PKD 7I .I2.Z),---

2 6 l b adania i analtzy zwązane z j ako ścią z}r,vno ś c i - (P KD 7 L20, A),

27lpozostałe badania ianaltzy techniczne - (PKD 7I.20.B),

28/ wynajemi dzięrżauta samochodów osobowych i furgonetek - (PKD 77 .11.Z),

29l v,rynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - (PKD

30/ wynajem i dzierżawamaszyn i urządzeń budowlanych - (PKD 77.32.Z).
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VII. 1. Spółka dziŃanaobszatze Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozajej granicami.

2. Na obszarze swej działalności Spółka może otwierać przedstawicielstwa, filie, oddziały tworzyć

nowe spółki z krajowymi lub zagranicznymi osobami prawnymi bądź ftzycznymi, a także

przystępować do spółek istniejących, Spółka może ponadto uczestniczyć w innych dozwolonych

pr zęz prawo or ganizacj ach p o dmi otó w g o sp o d ar czy ch.

VIII. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85.866.000,- zł (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset

sześódziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 85.866 (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset

sześćdziesiąt sześó) równych i niepodzielnych udzińow po 1.000,- zł (eden tysiąc złotych) każdy.l

ż. Kapitał zakładov,ry może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty

100.000.000,- zł (sto milionów złotych) w terminie do dnia 3I.12.20ż7 roku. Podwyższenie kapitału

zal<ł.adowego - który może być pokryty wkładami w formie pieniężnej jakirzeczowej (aporty) - na

warunkach określonych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, nie stanowi zmiany umowy (aktu

założycielskiego) Spółki i nie wymaga dla swej ważności uchwały zaprotokołowanej w formie aktu

notarialnego. -----------

3. Podwyzszenie kapitału zakładowego następujące nie na mocy powyższego punktu 2 niniejszego

ustępu, możę nastąpić j edynie pl zez zmlanę umowy (aktu założyci el ski e go) Spółki. - --

4. Udziały są równe i niepodzielne.---------

5. Wkłady na kapitał zakładowy mogą byó wnoszone w formie pieniężnej jakirzeczowej (aporty).--

6. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----

7. Udziały mogą byó umarzane. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Wynagrodzenie za umorzony udział nie może byc niższe od wartości księgowej udziału. Spółka ma

prawo nabywaó własne udzińy w celu ich umorzenia.---------

IX. 1.2 Wszystkie udziały w kapitale zal<ładowym Spółki, to jest 48.749 udzińow, zostają objęte

przęzjedynego wspólnika to jest Gminę Skawina, w imieniu której Adam Najder - jako Burmistrz

Miasta i Gminy Skawina, obejmuje 48.749 udzińów po 1.000,- zł Qedentysiąc złotych) kazdy, czyli

o łącznej wartości 48.749.000,-zł (czterdzieści osiem milionów siedemset czterdzieści dziewięć

l Uchwała o zmianie uchwały objętej aktem notarialnym z dnia l7 )2.2019 r. Rep, A nr 27l3/20l9 o zmianie aktu założycielskiego, zawarta w protokole
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod finną ZAKŁAD WODOCIĄGOW I KANAL|ZACJI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zsiedzibą w Skawinię z dnia23.0l .2020 r. sporz-ądzonym w formie aktu notarialnego - Repertorium A
nr l1l/ż020.
2 Uchwała o zmianie akIuzałożycielskiego zawarta w protokole Nadzwycza_inego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczonąodpowiedzialnością
pod firmą ZAKŁAD WODOCIĄGOW lKANALIZACJI Spólka z ogranlcz,otlą odpowiedzialnością z siedzibą wSkawinie z dnia l8.06,2019 r.

sporządzonym w formie aktu notarialnego - Repertoriunl A nr l17912019.
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złotych) ireprezentowana przezniego Gmina Skawina pokrywa je w całości aportem - szczegołowo

opisanym w niniejszym ustępie oraz w zńączniku numer 1 i numer 2 do niniejszego aktu oraz

w postaci prawa wieczystego użytkowania następujących nieruchomości - będących w trwałym

zarządzie przeksztńconego zakładubudżetowego (które to prawo z chwiląprzeksztil,cenia stanie się

prawem wieczystego uzytkowania Spółki) - położonych w następujących miejscowościach:

Skawinie, Gołuchowicach, Pozowicach, Jaśkowicach, Krzęcinie i Rzozowie, dla ktorych to

nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Zamtejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych

zsiedzibą w Skawinie są prowadzone następujące księgi wieczyste, zgodnie z przedłożonymi

odpisami z nizej wymienionych ksiąg wieczystych wydanymi przez Centralną Informację Ksiąg

Wieczystych Ekspozytura w Skawinie:-

dla nieruchomości położonych w Skawinie:---------

l. utworzonej między innymi z dzińki numer 327715 (trzy Ęsiące dwieście siedemdziesiąt

siedem przez pięć) o powierzchni 0,2862ha (dwadzieścia osiem arów sześćdziesiąt dwa metry

kwadratowe), objętej księgą wieczystą KR3I/00002924|9 (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia

cztery przez dziewięć) - zgodnie z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 25.09.2007

roku godzina 08:0l Sygnatura wniosku KR3V25.09lI0l2001 , w której własnośó wpisana jestnarzecz

Gminy Skawina - na podstawie dwóch decyili Wojewody Krakowskiego wydanych w dniach

08.10.1991 roku numery: GG.II.7242lIl139l41lTA i GG.II.7242lIlI39l42l9IlTA, a działy ISP, III

i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów;----------

2. utworzonej między innymi zdzid,eknumery: 183214 (jeden tysiąc osiemset trzydzieści dwa

przez cztery) o powierzchni 0,0486ha (cztery ary osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych),

l832l5 (jeden Ęsiąc osiemset trzydzieści dwa przez pięć) o powierzchni 0,0423ha (cztery ary

dwadzieścia trzy metry kwadratowe) w księdze wieczystej błędnie ujawniona jest

powierzchnia tej działki jako ,,0,0486ha" i 1832/10 (jeden Ęsiąc osiemset trzydzieści dwa przez

dziesięć) o powierzchni 0,0805ha (osiem arów pięć metrów kwadratowych) - w księdze

wieczystej błędnie ujawniona jest powierzchnia tej działki jako ,,0,0486haooo objętych księgą

wieczystą KR3I/0001454311(czternaście Ęsięcy pięćset czterdzieści trzy pyzez jeden) - zgodnie

z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 05.10.2007 roku godzina 7Ą:14 Sygnatura

wniosku KR3V05,10l80l2001, w której własność wpisana jest na rzęcz Gminy Skawina - na

podstawie decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia 27.04.1995 roku numer

GG.Y .7242fiD7 ll82l95l21, a działy ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów;---------

3. utworzonej między innymi z działki numer 183112 (jeden tysiąc osiemset trzydzieści jeden



przez dwa) o powierzchni 0,0205ha (dwa ary pięć metrów kwadratowych), objętej księgą

wieczystą KR3I/00008255/0 (osiem Ęsięcy dwieście pięćdziesiąt pięć przez zero) - zgodnie

z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 05.10.2007 roku godzina 13:53 Sygnatura

wniosku KR3V05.10l]0l2007, w której własność wpisana jest na rzecz Gminy Skawina -
na podstawie decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia 27.04.1995 roku numer

GG.V .7242lll97l183l95l2l, a działy ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów;---------

4. utworzonej między innymi z działęk numery: 1865/1 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt

pięć przez jeden) o powierzchni 0,0207ha (dwa ary siedem metrów kwadratowych), 1866/1

(jeden Ęsiąc osiemset sześćdziesiąt sześć przez jeden) o powierzchni 0o0230ha (dwa ary

trzydzieści metrów kwadratowych), 1867/1 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt siedem przez

jeden) o powierzchnt 0,0249ha (dwa ary czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych) i 186812

(jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt osiem przez dwa) o powierzchni 0o0789ha (siedem arów

osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), objętych księgą wieczystą KR3I/00019296|9

(dziewiętnaście Ęsięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć przez dziewięć ) - zgodnie z odpisem z tej

księgi wieczystej wydanym w dniu 05.10.2001 roku godzina 13:56 Sygnatura wniosku

KR3V05,I0l]2l2007, w której własność wpisana jestnarzecz Gminy Skawina - na podstawie decyzji

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowię z dnia 12.05,1997 roku numer GG.V,72421111311360197lZL,

a działy ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów;----------

5. utworzonej z działek numery: 187011(jeden Ęsiąc osiemset siedemdziesiąt przez jeden)

o powierzchni 0,0042ha (czterdzieści dwa metry kwadratowe), 1870/5 o powierzchni01,,267lha

(jeden hektar dwadzieścia sześć arów siedemdziesiąt jeden metrów kwadratowych) - która to

dzialka powstała z podziału geodezyjnego działki numer 187013 o powierzchni 01o5063ha,

powstałej z rlziałki num€r 1870/2, 1875 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć)

o powierzchni 0,2001ha (dwadzieścia arów jeden metr kwadratowy), 1876 (jeden tysiąc

osiemset siedemdziesiąt sześć) o powierzchni 0,0906ha (dziewięć arów sześć metrów

kwadratowych), 1873/1 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt trzy przez jeden) o powierzchni

0,0005ha (pięć metrów kwadratowych), 187312 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt trzy przez

dwa) o powierzchni 0o0517ha (pięć arów siedemnaście metrów kwadratowych), 1874/1 (jeden

tysiąc osiemset siedemdziesiąt cztery przez jeden) o powierzchni 0,0005ha (pięć metrów

kwadratowych), 1874/2 (jeden Ęsiąc osiemset siedemdziesiąt cztery przez dwa) o powierzchni

0,1,321ha (trzynaście arów dwadzieścia jeden metrów kwadratowych), 1877/1 fieden Ęsiąc
osiemset siedemdziesiąt siedem przez jeden) o powierzchni 0,0006ha (sześć metrów

kwadratowych), 187712 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem przez dwa) o powierzchni



0,6198ha (sześćdziesiąt jeden arów dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), 1878/1

fieden tysiąc osiemset siedemdziesiąt osiem przezjeden) o powierzchni 0,0029ha (dwadzieścia

dziewięć metrów kwadratowych)o 1878/2 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt osiem przez

dwa) o powierzchni 0,1265ha (dwanaście arów sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych),

187911 (jeden Ęsiąc osiemset siedemdziesiąt dziewięć przez jeden) o powierzchni 0,0036ha

(trzydzieści sześć metrów kwadratowych), 1879/2 (jeden Ęsiąc osiemset siedemdziesiąt dziewięć

przez dwa) o powierzchni 0,1366ha (trzynaście arów sześćdziesiąt sześć metrów

kwadratowych), 1880/1 fieden Ęsiąc osiemset osiemdziesiąt przez jeden) o powierzchni

0o0260ha (dwa ary sześćdziesiąt metrów kwadratowych) i 1880/2 (jeden tysiąc osiemset

osiemdziesiąt przez dwa) o powierzchni 0,2805ha (dwadzieścia osiem arów pięć metrów

kwadratowych), objętych księgą wieczystą KR3I/00005665l6 (pięć Ęsięcy sześćset sześćdziesiąt

pięćprzez sześć) - zgodnie z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 25.09.2007 roku

godzina 08:24 Sygnatura wniosku KR3V25.09lI2l2007, w której własność wpisana jest na rzecz

Gminy Skawina - na podstawie dwóch decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia 03.02.7992 roku

numer GG.IL7242lIIll00l91lLP i z dnia 14.06.1991 roku numer GG.II.7242|II|43|9I|WR, a działy

ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisow;----------

6. utworzonej z działki numer 187żll (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt dwa przezjeden)

o powierzchni 0o4571ha (czterdzieści pięć arów siedemdziesiąt jeden metrów kwadratowych),

objętej księgą wieczystą KR3I/000566613 (pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć przez trzy) -

zgodnie z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 25.09.ż001 roku godzina}7:53 Sygnatura

wniosku KR3V25.09 1712007 , w ktorej własność wpisana jestnarzęcz Gminy Skawina - na podstawie

decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Skawina z dnia 30.1 1 .1983 roku znakMZGT-8224Al20l83 oraz

decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia Iż.02,1996 roku numer GGY]242lIl6l246l96l2I, a działy

ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów;----------

7. utworzonej z działęk numery: 3392lt (trzy Ęsiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa przez

jeden) o powierzchni 0o0025ha (dwadzieścia pięć metrów kwadratowych)o 3394ll (trzy Ęsiące
trzysta dziewięćdziesiąt cztery pyzez jeden) o powierzchni 0,0140ha (jeden ar czterdzieści

metrów kwadratowych), 3395/1 (trzy Ęsiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć pyzez jeden)

o powierzchni 0o5736ha (pięćdziesiąt siedem arów trzydzieści sześć metrów kwadratowych),

3397l| (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem przez jeden) o powierzchni 0o2060ha

(dwadzieścia arów sześćdziesiąt metrów kwadratowych), 339712 (trzy tysiące trzysta

dziewięćdziesiąt siedem przez dwa) o powierzchni 0,132lha (trzynaście arów dwadzieścia jeden

metrów kwadratowych) i 342011, (trzy tysiące czterysta dwadzieściaprzezjeden) o powierzchni



01,3430ha (jeden hektar trzydzieści cztery ary trzydzieści metrów kwadratowych), objętej

księgą wieczystą KR3I/0000659210 (sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa przez zero) -

zgodnte z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 25.09.2007 roku godzina 08:57 Sygnatura

wniosku KR3V25.09lI9l2007, wktórej własność wpisana jest na rzęcz Gminy Skawina - na

podstawie decyzji Wojewody Krakowskięgo z dnia24.06.1991 roku numer GG II 7242lIIl43l9IlW,

a działy ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów;----------

8. utworzonej z działęk numery: 339412 (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery przez,

dwa) o powierzchni 0o0014ha (czternaście metrów kwadratowych) i 3397l39 (trzy Ęsiące trrysta

dziewięćdziesiąt siedem przez trzydzieści dziewięć) o powierzchni 0,3622ha (trzydzieści sześć

arów dwadzieścia dwa metry kwadratowe), objętej księgą wieczystą KR3I/00000994|6

(dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery przez sześć) - zgodnie z odpisem z tej księgi wieczystej

wydanym w dniu 25.09.2007 roku godzina 08:59 Sygnatura wniosku KR3I/25.0912012007, w której

własnośó wpisana jest na rzecz Gminy Skawina - na podstawie decyzji Wojewody Krakowskiego

zdnia 24.08.1992 roku numer GG.Y.7242ilD26B3-34192lzz, a działy ISP, III i IV tej księgi

wieczystej wolne są od wpisow;----------

9. utworzonej z działkt numer 3129 (trzy Ęsiące sto dwadzieścia dziewięć) o powierzchni

0,,0202ha (dwa ary dwa metry kwadratowe), objętej księgą wieczystą KR3I/00015754|0

(piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery przez zero) - zgodnie z odpisem z tej księgi

wieczystej wydanym w dniu 25.09.2007 roku godzina)7:34 Sygnatura wniosku KR3I/25.09l2l2007 ,

w której własnośó wpisana jest na rzęcz Gminy Skawina - na podstawie decyĄi Wojewody

Krakowskiego z dnia 14.06.1994 roku numer G,II.1242lIIl43l91lWR, a dziŃy ISP, III i IV tej księgi

wieczystej wolne są od wpisów;

10. utworzonej mtędzy innymi z działki numer 34l2l8 (trzy tysiące czterysta dwanaście przez

osiem) o powierzchni 0o0l75ha (jeden ar siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), objętej

księgą wieczystą KR3I/00014l0lll (czternaście Ęsięcy sto jeden przez jeden) - zgodnie

z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 25.09.2007 roku godzina 07:49 Sygnatura

wniosku KR3V25.09l5l2007, w której własność wpisana jestnarzecz Gminy Skawina - na podstawie

decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 22.10.1991 roku numer GG II

7242llll50l47l91lTA oraz decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 22,I0.I99I roku

numer GG II 7242111150146191lTA, działy III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów,

aw dzialę ISP wpisana jest bezpłatna słuzebność gruntowa przechoduprzez półenklawę wchodzącą

w skład dziŃki numel 2790lI3 (obj.Kw nr 21703) położoną w północnej części o wymiarach

70,7mx4,05m, celem zapewnienia ciągłości szlaku pieszego - szlakięm droznym na rzęcz
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każdoczesnych właścicielii posiadaczy działki numel 2790114 oraz dztŃki numer 2885lż2 (obj. Kw

nr 12781);------

11. utworzonej z działkinumer 274114 (dwaĘsiącesiedemsetczterdzieści jeden przezcztery)

o powierzchni 0,0030ha (trzydzieści metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą

KR3I/0000658411(sześć Ęsięcy pięćset osiemdziesiąt cztery przez jeden) - zgodnie z odpisem

z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 29.10.ż007 roku godzina I5:2I Sygnatura wniosku

KR3V29.10ll00l200], w której własność wpisana jest na rzęcz Gminy Skawina - na podstawie

decyzji Wojewody Krakowskiego zdnia19.10.1994 roku numer GG.Y.7242lll400l93l93, działy III

i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów, a w dziale ISP wpisana jest bezpłńna służebnośó

gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę numer 274111ż o powierzchni 33a69m2

(obj.Kw206I3) o szerokości 5 metrów i długości 14 metrów - wzdłuż jej zachodniej granicy

począwszy od ulicy Ogrody w Skawinie oznaczonej jako dztałka numer 2797 narzęczkażdoczesnych

właścicieli działki numer ż7 4I l 4 ł - - -

dla nieruchomości położonych w Pozowicach, gmina Skawina:-

12. utworzonej z działki numer 607lI (sześćset siedem przez jeden) o powierzchni 0,1900ha

(dziewiętnaście arów), objętej księgą wieczystą KR3I/00000580/1 (pięćset osiemdziesiąt przez

jeden) - zgodnie z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 25.09.2007 roku godzina07:57

Sygnatura wniosku KR3V25.09l6l2007, w której własność wpisana jest na ruęcz Gminy Skawina -
na podstawie decyzji v,ywłaszczerriowej z dnia 21,09,1989 roku numer 58211614189 i decyzji

Wojewody Krakowskiego z dnia 26.04,1993 roku numer GG,07242lIlI50l25l93lPN, a działy ISP, III

i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów;----------

13. utworzonej z działek numery: 608/1 (sześćset osiem przezjeden) o powierzchni 0,1100ha

(jedenaście arów), 61312 (sześćset trzynaście przez dwa) o powierzchni 0,0300ha (trzy ary),

73912 (siedemset trzydzieści dziewięć przez dwa) o powierzchni 0,3300ha (trzydzieści trzy ary),

73913 (siedemset trzydzieści dziewięć przez trzy) o powierzchni 0,0400ha (cztery ary\,739l4

(siedemset trzydzieści dziewięć przez cztery) o powierzchni 0,0028ha (dwadzieścia osiem

metrów kwadratowych) w zaokrągleniu 0o0000ha - która powstała z podziału działki numer

73911, objętej księgą wieczystą KR3I/0000599314 (pięć Ęsięcy dziewięćset dziewięćdziesiąttrzy

przez cztery) - zgodnie z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 25.09.2001roku godzina

08:39 Sygnatura wniosku KR3V25.09lI312007, w której własność wpisana jest na rzecz Gminy

Skawina - na podstawie decyzj i Woj ewody Krakowski ego z dnia26.04.1 993 roku numer GG .Y .7242

II I50l26l93lPN, a działy ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów;----------



dla nieruchomości położonych w Krzęcinie, gmina Skawina:-

14. utworzonej z działki numer 19812 (sto dziewięćdziesiąt osiem przez dwa) o powierzchni

0,2400ha (dwadzieścia cztery ary), objętej księgą wieczystą KR3I/00015600/6 (piętnaście tysięcy

sześćset przez sześć) - zgodnie z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 05.10.2007 roku

godzina 13:10 Sygnatura wniosku KR3V05.1016612007, w ktorej własnośó wpisana jest na rzecz

GminySkawina-napodstawieAktuWłasności Ziemizdnia 10.11.1978rokunumer 1293l79oraz

umowy sprzedaży z dnla 13.04,1994 roku Repertorium A Numer II24l94 (not. A. Krzaklewski),

a działy ISP i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów, a w dziale III tej księgi wpisana jest

służebność przejazdu, przechodu i przegonu szlakiem 4 metry szerokim przez działkę numer 19812

od drogi publicznej do działki numer I98lI wzdłuż wschodniej granicy dziŃki numel I98l2 narzecz

każdoczęsnego właściciela i posiadaczadziałki ewidencyjnej 198/1;-------------

15. utworzonej zdziałki numer 1,49212 (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dwa przez dwa)

o powierzchnt 010752ha (siedem arów pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe) - w zaokrągleniu

0,0800hao objętej księgą wieczysta KR3I/0001750417 - zgodnie z okazanym odpisem z tej księgi

wieczystej wydanym w dniu 05.10.2007 roku godzina 13:05 Sygnatura wniosku

KR3V05.1016112007, w której własność wpisana jestnatzecz Gminy Skawina- napodstawie Aktu

Własności Zięmi z dnia 10.11.1978 roku numer I495l78 oraz umowy sprzedaży z dnta 12,12.1996

roku Repertorium A Numer 4247196, a dzińy ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisow;-

dla nieruchomości położonych w Rzozowie, gmina Skawina:--

16. utworzonej z działki numer 61311(sześćset trrynaście przezjeden) o powierzchni 0,0316ha

(trzy ary szesnaście metrów kwadratowych) - objętej księgą wieczysta KR3I/00024911|5

(dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset jedenaście przez pięć) - zgodnie z odpisem z tej księgi

wieczystej wydanym w dniu 25.09.2007 roku godzina 08:55 Sygnatura wniosku

KR3I/25.09lI8l2007,wktórej własność wpisanajestnarzecz Gminy Skawina-napodstawie umowy

sprzedaży warunkowej z dnta ż2.06.2004 roku Repertorium A Numer 275612004 (not. A. Karcz-

Stankiewicz) i umowy przeniesienia własności z dnia 25.1L2004 roku Repertorium A Numer

4]6812004, a działy ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów;----------

17 . utworzonej zdziŃkinumer 6l4tl (sześćset czternaści eprzez jeden) o powie rzchni0,1086ha

(dziesięć arów osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych)o objętej księgą wiecrysta

KR3I/00024058|7 (dwadzieścia cztery Ęsiące pięćdziesiąt osiem przez siedem) - zgodnie

z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 05.10.2007 roku godzina 13:08 Sygnatura

wniosku KR3V05.10l64l2007, w której własność wpisana jest na rzecz Gminy Skawina - na
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podstawie umowy sprzedaży z dntaO3 . 1 0.2003 roku Repertorium A Numer 83I 12003 (not. A. Karcz-

Stankiewicz), a dziŃy ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisow;_-------_-

18. utworzonej z działki numer 74912 (siedemset czterdzieści dziewięĆ przez dwa)

o powierzchni 0,0064ha (sześćdziesiąt cztery metry kwadratowe) - w zaokrągleniu 0o0100hao

która to działka powstała z podziału geoderyjnego działki numer 749 o powierzchni 0,9800ha),

objętej księgą wieczystą KR3I/ 00012008/5 (dwanaście tysięcy osiem przez pięĆ) - zgodnte

zodpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 29.10,2007 roku godzina 15:19 Sygnatura

wniosku KR3V29.10l99l2007, w której własność wpisana jest na Tzecz Gminy Skawina -
na podstawie decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia 07.05.1994 roku numer

GG.Y 3242ĄI20|94ZL, a działy ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisow;--------------

19. utworzonej z działkt numer l1,1,7l1 (jeden Ęsiąc sto siedemnaŚcie przez jeden)

o powierzchni 0,0748ha (siedem arów czterdzieści osiem metrów kwadratowych), objętej księgą

wieczysta KR3I/0002468618 (dwadzieścia cztery Ęsiące sześćset osiemdziesiąt szeŚĆ przez

osiem) - zgodnie z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 05.10.2007 roku godzina 14:05

Sygnatura wniosku KR3V05.I0l7712007, w której własność wpisana jestnarzecz Gminy Skawina-

na podstawie Aktu Własności Zięml z dnia 31.05.1978 roku numer 35178, postanowienia Sądu

RejonowegodlaKrakowa-PodgóIzaw Krakowie zdnia06.07.2000 rokuSygn. aktINs 1839/00/P,

umowy sprzedaży warunkowej z dnia 14.04.2004 roku Repertorium A Numer 155612004

(not. A. Karcz-Stankiewicz) i umowy przeniesienia własności z dnia 30.07.2004 roku Repertorium

A Numer 330312004 (not, A. Karcz-Stankiewicz), a działy ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne

są od wpisów;----------

dla nieruchomości położonych w Jaśkowicach, gmina Skawina:

20. utworzonej z działki numer 486t2 (czterysta osiemdziesiąt sześć pyzez dwa) o powierzchnr

0,0352ha (trzy ary pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe) w zaokrągleniu 0o0400ha, objętej

księgą wieczysta KR3I/00015485/3 (piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięĆ przez trzy) -

zgodnie z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 05 .I0 .2007 roku godzina 1 3 : 14 Sygnatura

wniosku KR3V05.10l67l2007, w której własność wpisana jest na rzecz Skarbu Państwa - na

podstawie decyzji o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa z dnia 2L09.1989 roku znak

G-822I6l4l89, a działy ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisow;----------

Zgodnie z decyzjąwydaną przęzIJrządWojewódzki w Krakowie w dniu 25.10.1996 roku

znak GG.V.124żlIlżI3l300l96lZL stwierdza się nabycie przez Gminę Skawina z mocy prawa,

nieodpłatnie własności nieruchomości w odniesieniu tylko do gruntu, oznaczonej w ewidencji
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gruntów w jednostce ewidencyjnej Skawina, obręb Jaśkowice, dzińka

w księdze wieczystej Kw nr 22414I;-------------

numer 48612, uregulowanej

21. utworzonej z działki numer 48712 (czterysta osiemdziesiąt siedem przez dwa)

o powierzchni 0r0048ha (czterdzieści osiem metrów kwadratowych), objętej księgą wieczysta

KR3I/0000 4l51l3 (cztery Ęsiące sto pięćdziesiąt jeden przez trzy\ - zgodnie z odpisem z tej księgi

wieczystej wydanym w dniu 25.09.2007 roku godzina 08:42 Sygnatura wniosku

KR3V25.09lI4l2007, w której własność wpisanajestnarzecz Gminy Skawina- na podstawie umowy

sprzedaży z dnta 17.I0,1995 roku Repertorium A Numer 3358195, a działy ISP, III i IV tej księgi

wieczystej wolne są od wpisów;----------

dla nieruchomości położonych w Radziszowieo gmina Skawina:-

22. utworzonej z dzińkt numer 2611 (dwadzieścia sześć przez jeden) o powierzchni 0,0330ha

(trzy ary trzydzieści metrów kwadratowych), objętej księgą wieczysta KR3I/00025484|9

(dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery przez dziewięć) - zgodnie z odpisem z tej

księgi wieczystej wydanym w dniu 05.10,2007 roku godzina 10:48 Sygnatura wniosku

KR3V05,10l3Il2007, w której własnośó wpisana jest na rzecz Gminy Skawina - na podstawie

postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgorza w Krakowie z dnia 28.11.1994 roku

Sygn.akt I Ns/1927l94lP, postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgorza w Krakowie

zdnia 01.06.1995 roku Sygn. akt I Ns 854l95lP, umowy sprzedaży warunkowej z dnia 01,08.2005

roku Repertorium A Numer 208512005 (not. A. Karcz-Stankiewicz) i umowy przeniesienia własności

z dnta 10.10.2005 roku Repertorium A Numer 273412005 (not. A. Karcz-Stankiewicz), a działy ISP,

ilI i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów;----------

23. utworzonej z działki numer t020l1(jeden tysiąc dwadzieścia przez jeden) o powierzchni

0r0271ha (dwa ary siedemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), objętej księgą wieczysta

KR3I/00026085/9 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć przez dziewięć) - zgodnie

z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 25.09.2001 roku godzina 07:40 Sygnatura

wniosku KR3V25,09l4l200], w ktorej własność wpisana jestnarzęcz Gminy Skawina - na podstawie

umowy sprzedaży warunkowej z dnia 07.07.2006 roku Reperlorium A Numer 20]212006

(not. A. Karcz-Stankiewicz) i umowy przeniesienia własności z dnta 12,09.2006 roku Repertorium

A Numer 298012006 (not.A.Karcz-Stankiewicz), a działy ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są

od wpisów;-------------

dla nieruchomości położonych w Gołuchowicacho gmina Skawina:

24, utworzonej z dzińkt numeT 10413 (sto cztery przez trzy)
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(trrydzieści jeden arów osiemnaście metrów kwadratowych) w zaokrągleniu 0o3100hao objętej

księgą wieczysta KR3I/0002304419 (dwadzieścia trzy Ęsiące czterdzieści cztery przez dziewięĆ)

- zgodnie z odpisem z tej księgi wieczystej wydanym w dniu 29.10.2007 roku godzina 15:24

Sygnatura wniosku KR3I/29.10lrcID007, w której własnośó wpisana jestnarzęcz Gminy Skawina

- na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 18.06.2007 roku numer RR.VIII.RK.7722-

3-10-06, decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 24.112000 roku numer

GG,YI.7723lIl275lIl2000lSJ i decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia Iż.04,200ż roku numer

RR,VIII.SJ .7723lI-IIIl02, a działy ISP, III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów;----------

Stawający oświadcza, że wszystkie opisane wyżej nieruchomości zostały oddane w trwały Zarządna

rzęcz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie zgodnie z decyzjami: Burmistrza Miasta

i Gminy w Skawinie z dnia 05,09,2007 roku numery: MG.72244-10l2007, MG.72244-II|2001,

MG.72244-9l2007 i MG.72244-8l2007, z dnia 03,09,2007 roku numer MG.72244-I|2007, decyĄą

Zarządu Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 24.01.2001 roku numer MGA-72244l8l2000 oraz

decyzjaZarządu Miasta i Gminy w Skawinie z dnta I7 .12.1992 roku numer GA-7224ClI2l9ż.--,---

Składniki mienia zakładu budzetowego wymienione w załączntku numer iinumer2do
wyżej stanowiąniniejszego aktu oraz prawo wieczystego uzytkowania nieruchomości opisanych

majątek Spółki (kapitał własny Spółki).----

Pozostała część kapitału własnego Społki stanowiąca rożnicę pomiędzy bilansem zamknięcia

zal<ładubudżetowego, a kapitałemzakładowym Spółki stanowi kapitał zapasowy.-

2. IJdziały w podwyzszonym kapitale zakładowym społki, który został podwyższony

zdotychczasowej kwoty 85.409.000,- zł (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy

złotych), który dzielił się na 85.409 (osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięć) równych

i niepodzielnych udziałów po 1.000,- zł (eden tysiąc złotych)kużdy udziŃ, do kwoty 85.537.000,-

zł (osiemdziesiąt pięć milionów pięóset trzydzieści siedem tysięcy złotych) który dzieli się na 85.537

(osiemdziesiąt pięć tysięcy pięóset trzydzieści siedem) równych i niepodzielnych udziałow po 1.000,-

zł fieden tysiąc złotych) każdy udział, zńem o kwotę 128,000,- zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy

złotych) poprzęz utworzenie 128 (sto dwadzieścia osiem) nowych udziałów po 1.000,- zł Qeden

tysiąc złotych) kńdy, a które to wszystkie nowe udziały w ilości 128 o łącznej wartości nominalnej

128.000,- zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) zostały objęte przez dotychczasowego

Wspólnika Spółki, to jest Gminę Skawina i pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) - o wartości

I28.766,- zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) - w postaci prawa

własności nięruchomości położonych:-------
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1. w miejscowości Skawina, stanowiącej dzińki numery: 5789 o powierzchni 0r1923ha, 5792

o powierzchni 0,0826ha, 5795 o powierzchni 0,4452ha i 5800 o powierzchni 0,0998ha, objętej

księgą wieczystą KR3I/00037623|3, stanowiącej własność Gminy Skawina, zabudowanej ujęciem

wody tzw. ,,StaroTzecze II" - o wartości netto 89.533,- zł

2. miejscowości Ze|czyna, stanowiącej niezabudowaną działkę numer 3912 o powierzchni

objętej księgą wieczystą KR3I/0003794613, stanowiącej własność Gminy Skawina -0,0081ha,

o wartości

3. w miejscowości Krzęcin, stanowiącej niezabudowaną działkę numer 142916 o powierzchni

0,0118ha, objętej księgą wieczystą KR3I/0003773317, stanowiącej własność Gminy Skawina -
o waftości netto 6.000,- zł,

4. w miejscowości Krzęcin, stanowiącej niezabudowaną działkę numer 848 o powierzchni

Gminy Skawina -0o1000ha, objętej księgą wieczystą KR3I/0003779917, stanowiącej własność

o wartości netto 25.000,- zł.3

3.4 lJdziały w podwyższonym kapitale zakład,owym spółki, który został podwyższony

zdotychczasowej kwoty 85.767.000,- zł (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset sześódziesiąt

siedem tysięcy złotych) który dzieli się na 85 .7 6] (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt

siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,- zł Qeden tysiąc złotych) każdy udziŃ, do

kwoty 85.866,000,- zł (osiemdziesiąt pięó milionów osiemset sześódziesiąt sześć tysięcy złotych),

który dzieli się na 85.866 (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześódziesiąt sześć) równych

i niepodzielnych udziałow po 1.000,- zł (edentysiąc złotych)każdy udział,zatęmo kwotę 99,000,- zł

(dziewięódziesiE dziewięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 99 (dziewięódziesiąt dziewięć)

nowych udziałow po 1.000,- zł (eden tysiąc złotych)każdy, a które to wszystkię nowe udziały

w ilości 99 o łącznej wartości nominalnej 99,000,- zł (dziewięódziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

zostały objęte przezdotychczasowych Wspólników Spółki, to jest Gminę Skawina i pokryte wkładem

niepienięznym (aportem) - o wartości 99.272,- zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście

siedemdziesiąt dwa złote) - w postaci prawa własności nieruchomości położonych:_------

1. w miejscowości Skawina, stanowiącej niezabudowaną działkę numer 4540130 o powierzchni

0o01,64ha, objętej księgą wieczystą KR3I/00037709|0, stanowiącej własność Gminy Skawina -

] Uchwała o zmi allie aktu założycielskiego zawarta w protokole N adz.wycz,ajrlego Zgronradzen ia Wspóln ików Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
pod firmą ZAKLAD WODOCIĄGOW IKANALIZAC.II Spółka z ograniczot,tą odpowiedzialnością z siedzibą wSkawinie z <lnia l8,06.20l9 r.
sporządzonym w fbrrnie aktu notarialnego - Repertoriunl A nr 1 l79l20l9.
J Uchwała o znliarrie uchwały objęte.j aktenl notarialnynl z dn ia l7 .12 2019 r, Rep. A nr 27 l3l2019 o zLlianie aktu zalożycielskiego, zawarta w protokole
Nadzwyczajnego Z,grornadzenia Wspó|ników Spótki zograniczonąodpowiedzialnością pod firmą ZAKLAD WODOCIĄGOW lKANALIZACJI
Spótka z ograniczoną odpolviedzialnością z siedzibą w Skawinie z dnia 23.0|,2020 r, sporządz,onynr w fortnie aktu notarialnego - Repertoriunr A
nr 1ll/2020,
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o wartości netto l9.000,- zł

2. w miejscowości Polanka Hallera, stanowiącej niezabudowane działki numery: 7511

o powierzchni 0,1500hai7313 o powierzchni 0,0249ha, objętej księgą wieczystą KR3I/0000026313,

stanowiącej własność Gminy Skawina - o wartości netto 7L429,- zŁ;----,--"

3. wmiejscowości Skawina, stanowtącejniezabudowane działkinumery: 3848/4 o powierzchni

0,0107ha, 3848/5 o powierzchni 0o0097ha, 3848/6 o powierzchni 0o0076ha,384817 o powierzchni

0o0012ha,3848/8 o powierzchni 0o0075ha,3848/9 o powierzchni 0,0435ha,3848/12 o powierzchni

0o0012ha,3848/13 o powierzchni 0,0038ha i 3848ll4 opowierzchni 0,0055ha, objętej księgą

wieczystą KR3I/0000|47218, stanowiącej własność Gminy Skawina - o wartości netto 8.843,- zł.;--

X. 1. W razie potrzeby Zgromadzęnie Wspólników mozę zobowiązać Wspólników uchwałą

wniesienia dopłat na pokrycie strat bilansowych Spółki, atakżę w wypadku gdy majątek Społki

wystarczy na niezbędne inwestycje lub nazakup środków obrotowych. ----------

2. Dopłaty mogą sięgać do wysokości równej I00% (sto procent) wartości posiadanych przez

Wspólników udziałów. Wysokośó i termin wnoszenia dopłat określi uchwała Zgromadzenia

Wspólników. Termin wniesienia dopłat nie moze być krótszy niz jeden miesiąc.---

3. Dopłaty mogą byc zwracane na mocy postanowień uchwały Zgromadzenia Wspólników, jeśli nie

są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym

4. Do dokonania zwrotu dopłat nie jest wymagane zamieszczęnie ogłoszenia o ich zamierzonym

zwrocie. Zwrot dopłat następuje w ciągu 74 (czternastu) dni roboczych od podjęcia uchwały

o zamierzonym zwTocie, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólnikow w tym przedmiocie nie stanowi

lnaczeJ.----

XI. 1 .Udzińy są zbywalne. ----------

Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga pod rygorem niewazności zgody Rady Miejskiej

Skawinie.--

3. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga pod rygorem nieważności również zezwolęnta

Zgromadzenia Wspólników wyrazonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Zgromadzenie Wspólnikówwuchwale zezwalającejnazbycieudziałów możewskazać nabywcę oraz

określić ich cenę sprzeduży. Wspólnik, ktory zamierzazbyc swoje udzińy w całości lub w części

powinien zgłosić swój zamiar w formie pisemnej Zarządowi Spółki, co najmniej na jeden miesiąc

przed terminem odbycia Zgromadzenia Wspólników. O podjętej uchwale o zęzwolęniu na zbycie,

do

nie

ż.

W
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zastawienie lub obciążenie w inny sposób udziałów powiadamia Zarząd w formie pisemnej

zainteresowane osoby. -

4. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do

zbycia, proporcjonalnie do juz posiadanych udziałów. --------

5. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dotychczasowi Wspólnicy mają

pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału

zaMadowego, proporcjonalnie do posiadanychprzez siebie dotychczas udziałów.

6.Prawapierwszeństwa, o których mowa w punkcie 4 i 5 niniejszego ustępu należy wykonać w ciągu

jednego miesiąca od wezwania. Wezwania te rozęś|e Zarząd listami poleconymi wszystkim

Wspólnikom równocześnie. ------

7. Nabycie udzińów przez dotychczasowych wspólników następuje według ich wartości obliczonej

na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

8. Przepisów puŃtu 3 - 6 nie stosuje się w przypadku, gdy wspólnikzamierzĄący zbyć swoje udziały

jest jedynym wspólnikiem społki.

XII. Wspólnicy wyłączeni są z ldzińu w zyskach Spółki, a cały osiągnięty dochód przeznaczony

będzie na cele zgodne z al<tem zńożycielskim spółki twotząckapitŃy zapasowe i rezerwowe. -------

XIII. Władzami Spółki są:----------

Zgr omadzenie Wspólników, - -- - -- -

Rada Nadzorcza,

Zarząd.

XIV. 1.Zgromadzenie Wspólnikówpodejmuje uchwały w sprawach przewidzianychprzez-kodeks

spółek handlowych i niniejszy akt spółki.------------

2. Zgromadzenta Wspólników mogą byc zvłyczajne lub nadzwyczajne. Zv,ryczajne Zgromadzenie

Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie pózniej niżw ciągu sześciu miesięcy po upływie kazdego

roku obrotowego.

NadzwyczĄne Zgromadzente Wspólników zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na żądanie

Wspólników reprezentujących co najmniej I0oń kapitału zakładowego. W tym ostatnim przypadku

zwołantę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu jednego miesiąca

od zgłoszenia wniosku
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3. Zgromadzenie Wspólnikow zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych

pocztąkurierską wysłanych przynajmniej na dwatygodnie przed terminem posiedzenia. Zamiast listu

poleconego lub przesyłki nadanej pocztąkurierską, zawiadomienie moze byó wysłane wspólnikowi

pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio Wraził na to pisemnązgodę, podając adres e-mail, na który

zawiadomienie powinno być wysłane.

4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub ptzęz

pełnomocników. -------

XV. 1 . Zarząd ustala miejsce i termin posiedzenia oraz porządek obrad Zgromadzenia Wspólników.

Każdemu ze Wspólnikow przysługuje uprawnienię zamięszczania splaw na porządku obrad

najbliższe go Z gr omadzenia W sp ó lni kó w. - - - - - - - - - -

2. Zgromadzenie Wspólników jest ważnebezwzględu na ilość reprezentowanych na nim udzińow,

Jeżeli cały kapitał zakadowy jest reprezentowany, Zgromadzenie Wspólników może też

podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli żaden ze Wspólników nie wniesie sprzeciwu

ani co do odbywania posiedzenia, ani co do porządku obrad.

3 . Uchwały Wspólnikó w zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgr omadzenia

Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na

postanowienie, które mabyó powzięte, albo na pisemne głosowanie

4. Zgromadzęnia Wspólnikow odbywają się w siedzibie Spółki lub

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą wszystkich Wspolników

XVI.5 Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w szczególności

w irrnej miejscowości na

Wrazoną na plsmle.

w sprawach :------------------

a. zńwterdzaniarocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,

b. rozpatrzenia i zatwięrdzęnia sprawozdania Zarządu z dzińalności Spółki oraz sprawozdania

finansowego za ubiegły rok obrotowy,-------

c. udzielania CzłonkomZarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązkow,--------

d. podziału zysku lub pokrycia strat,----

e. or ganizacj i przed sięb iorstwa S półki, - - - - -

f. tworzeni a i okre ś1 an ia pr zeznaczęnla funduszy, - -

5 Uchwała o zmianie aktu założycielskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, objęta protokołenr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 maja2020 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Skawinie przez Notariusza Agnieszkę

Karcz-Stankiewicz, Rep. A, Nr 747 lż020
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g. uchwalania regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu,-

h. podwyżs zania lub obniżania kapitału zakładowe go, - - - - - - - - - - - - - -

i, zmtan aktu założycielskiego (umowy) Spółki,

j. ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sprawach pomiędzy Społką a członkami

Zarządu,---

k. rozwiązania i likwidacji spółki,----

l. nabycia, zbycia nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania, zbycia i wydzierżawiania

przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanawiania na nim prawa zastawu,---

m. zasad kształtowania wynagrodzęń Członkow Zarządu i kształtowania wynagrodzeń Członków

Zarząduzuwzględnieniem postanowień ustawy zdnia9 czervvca20l9 roku o zasadach kształtowania

vły nagr o dzeń o sób kieruj ących ni ektórymi spółkami, - -

n. powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,-----

o. objęcia lub nabyciaudzińów lub akcji w innych spółkach, w przypadku gdy łączna wartość

nominalna tychudziałów (akcji) przektoczy 1l4 część wartości kapitału zakładowego Spółki,-

p.we wszelkich innych sprawach zastrzeżonychprzez prawo lub niniejszy akt dlaZgromadzęnia

Wspólników,zwyłączeniem spraw pozostających w wyłącznym zakresie kompetencji innych władz

Spółki,-----

r. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej wraz z określeniem wysokości

wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem postanowień ustawy

zdnia 9 czerwca 2019 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi

XVII.6 1. W Spółcę działa Rada Nadzorcza, w składzie trzechczłonków.-

2. Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać wymagania określone w:------------

1 ) ustawie z dnia 1 6 grudnia 201 6 roku o zasadach zatządzania mieniem państwowym,---------------

2) ustawie z dnia20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na trzy lata.---

(' Uchwała o zmianie aktu założycielskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, objęta protokołem
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 maja2020r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Skawinie przez Notariusza Agnieszkę
Karcz-Stankiewicz, Rep. A, Nr 747 12020
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4. Człotków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.--

5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników,

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostńni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

XVIII.7 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczegolności:------

a/ sprawowanie stałego nadzoru naddziała|nością Społki we wszystkichdziedzinach jej działalności,

b/ ocena sprawozdaniaZarządu z dziŃalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok

obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym

c/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,---

d/ składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen,

o których mowa w literze b) i c) niniejszego ustępu,-----

e/ wybór firmy audytorskiej do przeprowadzęniabadania sprawozdania finansowe9o,--------

fl wrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań dotyczących inwestycji w kwocie

przekaczającej 500.000,- zŁ (pięćset tysięcy złoĘch), które nie zostały ujęte w planie rzęczowo-

finansowym na dany rok obrotowy,-----

g/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.---

XIX.8 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przęz Zgromadzenie

Wspólników. ------- ---

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmntej raz na kwartał w siedzibie Spółki. Posiedzenie

Rady zwołuj e j ej Przewodni cząay.--- ---

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązekzwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek

Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie powinno odbyó się

w ciągu czternastu dni od chwili złożeniawniosku.--

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej

członków, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady.------

5. RadaNadzorczapodejmuje uchwały zrykJąwiększością głosówprzy obecności minimum połowy

7 Uchwała o zmianie aktu założycielskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ob.jęta protokołenl
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z. dnia 19 najażOżOr. sporządzonym w Kancęlarii Notarialne.j w Skawinie przez Notariusza Agnieszkę
Karcz-Stankiewicz, Rep. A, Nr 7 47 120ż0
8 Uchwała o znlianie aktu założyoielskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SpóIka z ograniczoną odpowiedzialnością, objęta protokołem
NadzwyczajnegoZgromadzenia Wspólników z dnia l9 naja2OżOr. sporządzonym w Kancelarii Notarialnei w Skawinie przez Notariusza Agnieszkę
Karcz-Stankiewicz, Rep, A, Nr 7 47 12020
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składu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.-----------

6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście.-

]. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przęz Zgromadzenie

Wspólników. ----------

8. Postanowienia niniejszego ustęptr XIX stosuje się od kadencji Rady Nadzorczej lata2020-2023.--

XX.9 1 , Zatząd Spółki jest dwuosobowy.----

2. Zarząd składa się z PrezesaZarządui CzłonkaZarządv.---

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorlza, zawyjątkiem pierwszego Zarządu.----

4.1. Członkiem organu zarządzającego spółki może b}zć osoba, która spełnia łącznie następujące

warunki:---

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-----------

b) posiada co najmniej 5-Ietni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,

mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, ltrb świadczenia usług na podstawie innej umowy lub

wykonywa nta działaIno ś ci go sp o d ar cze1 na własny rachunek, -

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych

albo wynikające z prowadzenla działalności gospodarczej na własny rachunek,--

d) spełnia inne niz wymierrione w literach a)-c) wymogi określone w przepisach odrębnych,

aw szczegolności nie narusza ograniczeri lub zakazow zajmowania stanowiska członka organu

zarządzające go w spółkach handlowych ; 
- --- - --- - --

2. Członkiem organu zarządzającego nie moze byc osoba, która spełnia przynajmniej jeden

z poniższych warunków: ---- - -----

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie

umowy o pracę lub Świadczy pracę na podstawie umowy zlęcęnia lub innej umowy o podobnym

charakterze

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oIaz

uprawnione go do zaciągania zobowiązań
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c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o placę lub świadczy pracę na

podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterzę

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji

związkowej spółki z grupy kapitałowej

e) jej aktywność społecznalub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.-------

5. Kadencja Zarządutrwatrzy lata. Członkow Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.----

6. Spółka za,wiera z Członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzaniana czas pełnienia

fuŃcji, uwzględniaj ąc zasady określone w uchwałach Zgtomadzenia Wspólników, o których mowa

w ustępie XVI litera m.----------

7. W umowie, o której mowa w punkcie 6. niniejszego ustępu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik

ustanowiony ptzezZgromadzenie Wspólników stosownie do ustępu XVI litera j

8. Członek Zarządu może być w każdym czasie przed upływem kadencji odwołany przez Ptadę

Nadzorczą j edynie za zgo dą Zgr omadzenia W spó lników Spółki. - -- - - - -- - - - -

9. Za Spółkę, jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes

Zarządu samodzielnie. - -- -- -- - - -

10. Postanowienia punktów 5 i 8 niniejszego ustępu stosuje się do bieżącej kadencji Zarządu Spółki,

która rozpoczęła się w dniu 29.06.2018 roku.,------

XXL Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, spełniając swoje obowiązki ze starannością

wymaganą w obrocie gospodarczym przy przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień aktu

zŃ,ożycielskiego (umowy) Spółki, uchwał i regulaminów uchwalonych zgodnie z aktęm

zŃoży cielskim (umową) S półki pr zez Zgr omadzeni e W sp ó lników. - - - - - - -

XXII.IO Do zakresu działaniaZarządunależą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia

Wspólników i Rady Nadzorczej . Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich, w sądzie - poza

sądem.-----

XXIII. Do składania wszelkiego rodzaju oświadczeń lub ich przyjmowania w imieniu Spółki

w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki

upoważniony jest Prezęs Zarządu samodzielnie lub jeden Członek Zarządtlłącznie z prokurentem.--

Prokurent, pełnomocnicy upoważnieni są do występowania w imieniu Spółki w granicach

umocowania wynikającego z uchwały Zarządu.
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Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku rownej ilości głosow decyduje głos

Prezesa Zarządu.

XXN. Zarządmożę powoływaó prokurenta oraz pełnomocników do poszczególnych spraw.

XXV. Członkowie Zarządu nie mogą bęz zęzwolenia Zgromadzenia Wspólników, wyrazonego

w formie uchwały, zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki - zgodnie z art.211 § I

i 2 kodeksu spółek handlowych.-----------

XXVI. 1, Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.---------

2.Pierwszy rok obrotowy koflczy się 31 grudnia 2008 roku.

XXVII. L Rozwtązanie Spółki, z wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 233 Kodeksu Spółek

Handlowych, następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-------

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego z chwilą

wykreślenia Spółki z rejestru. Likwidatorow wybiera uchwałą Zgromadzenie Wspólników. Z chwilą

otwarcia likwidacj i tracą uprawnienia Prokurenci

XXVIII.'1 We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie

1. ustawy z dnta 15.09.2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z2019 t. poz.505 ze

zmianamt) l - - - - - - - - - - - - -

2. ustawy z dnia 20.1ż.1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z

zmianami)

2079 r., poz, 7I2 ze

3. ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej osób prawnych oraz

samorządu gminnego,-

4. ustawy z dnta 9 czerwca 2016 roku o

niektórymi spółkami (Dz.U, z2019 r.,poz.

zasadach kształtowania wynag rodzeń o sob kieruj ących

1 8 85 ze zmianami) l-------------

5. ustawy z dnta 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z ż019

r., poz. 7302 ze zmianami)
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