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Repertorium A Nurner 4117 na rok 2000

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewi4tego marca dwutysipcznego roku (09.03.2000) przede mnq notariuszem
Janin4 Ciechanowska majqc4 kancelarip przy ulicy KoSciuszki 3514 w Starogardzie
Gdanskim w budynku Nr 6 przy ulicy Plac Grunwaldzki w Pelplinie stawili siq. -----

1. Wojciech Franciszek Wanke, DB 6556902,
zamieszkaly w Ro2entalu przy ul. Ks. Biskupa Okoniewskiego Nr 5, gmina Pelplin,

2. Waldemar Stanislaw Kuniszewski, DB 0994222,
zamieszkaly w Pelplinie przy ul. Wigury 7, ---

3. Janusz Linda, WL 2998482,
zamieszkaly w Pelplinie przy ul. Iwaszkiewicza34,

4. Zenon Szumacher, WL 8469984,
zamieszkaly y Rozentalu 54, gmina Pelplin,
Jan Henryk Swierczyriski, DB 9589061, -----
zamieszkaly w Grgblinie 8, gmina Pelplin,

6. Jan Reszka, DD 7497212,
zamieszkaty w Kulicach przy ul. Kasztanowej 4, gnina Pelplin,

dzialajqcy w niniejszym akcie w imieniu Gminy Pelplin -
pierwszy jako Burmistrz tej Gminy powolany Uchwalq Rady Miejskiej Pelirlin Nr
IU4l98 z dnta28 pu2dziemika 1998 roku, w sprawie wyboru Bunnistrza, a pozostali
jako czlonkowie jej Zuzqdu powolani Uchwalq Nr IV7l98 z dnia 28 pa2dzicrnika
1998 roku, w sprawie powolania Zarzqdu.

Tozsamo5c stawiaj4cych notariusz ustalila na podstawie dowodow osobistych, ktorych
serie i numery wpisano obok nazwisk.-

Stawajqcy przedloZyli uchwalE Nr XIY95|99 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 8

listopada 1999 roku w sprawie restrukturyzacji Zaldadu Usfug Komunalnych w
Pelplinie i utworzenia jednoosobowej Sp6tki z ograniczonq odpowiedzialnoSciq
Gminy Pelplin pod nazwq,,PELKOM" i UchwalQ Nr XVll25l00 z dnia 17 lutego
2000 roku w sprawie pokrycia aportem udzialow Gminy w jednoosobowej Spolce z
ograniczonq odpowiedzialnoSciq pod firma PELKOM

AKT ZALOZLYCIELSKI SPOT-,KI Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZI.ALNOSCTA

$ 1. Stawajqcy dzialalqc w imieniu Gminy Pelplin jako jedynego z,alolyciela
oSwiadczaj4 2e na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce
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komunalnej (D2.U.21997 r. Nr 9,poz. a3 )w celu biezEcego irlicprzerwalleg0

zaspokajania zbiororvych potrzeb ludnoSci Gminy i Miasta Pelplin zawiqzqq

jednoosobow4 spolkp i ogrun 
"ron4 

odpowiedzialnoSci4 zwanqdalej "SpolkQ"' 
.

$ 4. Przedmiotem przedsigbiorstwa Spotki jest : ;---------
1. odprowadzanie-Sciekow, wywoz odpad6w, ustugi sanitarne i pokrewne (PKD

z. ,r"i,llr:a i dystrybucja ciepla (pary wo{nellgorqcej wody) (PKD 40'30), ------\

3.zarzqdzanienieruchomoSciaminazlecenie(PKD70.32),
4.wykonywanierobotbudowlanychdrogo*Yth(PKD45'23)'
5. rozbiorka i burzenie obiektow luoo*taoyCh, roboty ziemne, ( PKD 45' 1 1 ), -------

6; wykonywanie konstrukcji i pokry6 dachowych (PKD 45'22 ), ---------

i. wykonywanie instalacji elektrycznych (pKD 45.31 ), ---------

8. wykonywanie rob6t budowlanych izolacyjnych ( PI(D 45 32 ), --------
g. wykonlnvanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych (PKD

45.33 ), ---------
i0. wykonywanie pozostalych instalacji budowlanych (PKD 45.34),

1 1. tynkowanie ( PKD 45.41 ), ---------
tZ. ia&aAanie stolarki budowlanej (PKD 45'42 ), ---------

13. wykonywanie podlog i Scian (PKD 45.43),

14. malowanie i szklenie ( PKD 45.44),

15. wykonywanic pozostatych rob6t budowlanych wykot'rczeniowych (PKD 45'45), ---

16. wynajem ,pirEtu budowlanego i burz4cego z obslugq operatorsk4

(PKD 45.s0),
17. obstuga i naprawa pojazdow mechanicznych, pomoc drogowa (PKD 50.20),

18. pozostala sprzedaz hurtowa (PKD 51.70),

19. pozostala sprze du| detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12), --

20. pozostaty paszrlerski transport rozkladowy l4dowy (PKD 60.21)'

21. wynaj.* ni.*.homosci na wlasny rachunek (PKD 70.20),

22. sprzqtanie i czyszczenie obiekt6w (PKD 74'70),

23. pogrzeby i dzialalnoSc pokrewna (PI(D 93'03),

z+. pouor, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD 41.00 ), ---------

$ 5. Czas trwania Spotki jest nieograniczony'

$2.
Spotka moze uizywat, skr6tu "PELKOM" Sp' z o'o'

$ 3. Siedzibq spotki jest miasto Pelplin, ulica Starogardzka 12 w

Pomorskim.--------
Spotka dziala na obszar ze Rzeczypospolitej Potskiej i poza jej granicami'
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$ 6. Kap ita\ zakladowy Spolki wynosi 527.000,00 zl (pipcset dwad'ltU__tli :]:^lti
iyr;il-;r;;v.rr^l 

- 
i arieli' sig "u s27 (pigcset . 

dwadziescia siedem) rownvch i

nl.poari.hyttr udzial6w po 1.000 zI fieden ry;iqc zlotych) I?rO,
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$ 7. Wspolnik moze posiadac wigcej niz jeden udzial. -
$ 8- W imieniu Gminy Pelplin 7,arz,qcl Gminy i Miasta w sklaclzie : Burmistrz -
Wojciech Franciszek Wanke oraz czlonkowie - Waldemar Stanislaw Kuniszewski,
Janusz Linda, Zenon Szumacher, Jan Henryk Swierczyriski, Jarr Reszka oSwiadczaj4
ze obejmuj4 wszystkie 527 udzial6w wartoSci 527.0AA,00 zl w kapitale zakladowym i
pokrywajq je wkladem niepienigznym w postaci mienia ruchomego i nieruchomego
Gminy Pelplin, na ktr5ry skladaj4 sip: -------
Komunalne wysvpisko Smieci obeimuiace:
l. nieruchomoSc oznaczonEjako dziatka Nr 68/l o

Ropuchach, wpisanq w ksigdze wieczystej Kw
obszarze 6,6986 ha polozone w
Nr 17615 Sqdu Rejonowego w

Tczewie wartoSci 20.095,80 zl.
budynek, polozony na dzialce Nr 68/1 wartoSci 1,t01,7.$-?1,
skladowisko odpad6w komunalnych ( budowla ) warrosci - 323.030.QQ zI..
ogpodzenie wysypiska warto$ci - 1.G73,43 zl=

Komu

2.
aJ.
4.

5. nieruchomoSc oznaczonq jako dzialka
Pelplinie przy ulicy Starogardzkiej 12,

Nr 3/3 o obszarze 1.3150 ha poto2one w
wpisanq w Kw Nr 16717 Sadu Rejonowego

w Tczewie, wartoSci - 29.610,00 zl.
6- budynek biurowy przy ulicy Starogardzkiej 12 w Pelplinie ,polozony na dziatce Nr

313 nr inw. 0046 -144, wartoSci 61.0t1.76 zl. -
7. budynek portierni przy ulicy Starogardzkrej 12 w Pelplinie, polozony na dzialce Nr

313 , nr inw. 0047-195, wartoSci - 289.13 zI
8' budynek stolarni pny ulicy Starogardzkiej 12 w Petplinie, polozony na dzialce Nr

3/3 nr inw. 0048-169, warto5ci - 586.79 zt.
9. wiatq (warsztat) przy ulicy Starogardzkiej 12 w Pelplinie, polozone na dzialce Nr

3/3 nr inw. 0049-180 wartoilci --4.62184 zl.
lO.wiatg przy ulicy Starogardzkiej 12 w Pelplinie, poloZonqna dzialceNr 3/3 nr inw.

0050-180 wartoSci - 4.352,69 zl.
Mienie ruchomc : ----------

f ] maszyna do pisania casio, nr inw. 0r75-803-0, wartos ci 102,36 zl
12. szafastalowo-betonow4 nr inw. 0187-803-2, wartos 

"i 
- gg7J0 ,l-=-.rh;-\

l3.kopiarka,nrinw.0l88.803.2wartoSci.zlea.gozt-...-m'-,I+:j:[,d4w$&
14. przyczepa D 734, nr inw. 0195 -748, warroSci - i.574,96 ,t -tgff"r+Slv"**ng*?"4-
15.betoniarka,nrinw.0l96.58l-0,warto5g1-z30.66ffi.-.*iiar:IlY-.g-'*Y-Y-:.j:..
l6.nlonitorSVGAcolor,nrinw'020-4g|,*u.t@..J*,ay,**i-i-:..-----..-
17 drukarka, nr inw.0203_4gl,wartosci _ 14g.35 zl._---:-____--____-_-
I8: samochod Liaz SM 100 , nr inw. 0244-743-1, wartoSci 31.00g,45 zl.
19. rnonitor optiwer 142, nr inw. 0254-391, wartos.i -zoo,oo ,r-
20. kompurer STp 166,nr inw.0255-4gl,wartosci - t.tos*szzt.-._2l d2wig budowlany, nr inw. 0256 -641, wartosci - 4.4n,s0 ,1.
22. d2wig budowlany, nr irw. 0257-641, warrosci - zl.ens+rt.
23. komputer, monitor, drukark4 nr inw. 0297-491, wartosc i - zlzg,gl zt



24. mylnia lfuanzre, nr inw. 02gg-659-4, warto sci - 3.296,99 zr25' elektroniczna centrala telefoniczn4 nr in*. ozqo;Z;u.ro$ci - r.604,2\ zt, -..--.

$ 9' wspolnicy':gEmiec wigcej udzialowniz jeclen. udzialysqrowne i,iepodzielntu dzialy s4 zbyrval ne, zezw ol.rii,ra zby cie uJrirru z,gr omadi.ni. wrpolnik6w. -- --/
s l0' star'vajqcy w hrdeniu Gminy perplin niniejszym aktem zobowiqzujq sip ,*r{u,na rzecz Spolki prawo wlasnoici nieruchomos.i o.- .u.no,,oJ.r *y.ni.nionych \fu.8 w terminie dwoch tygodni od daty wfis^aiia span oo.elest.u tranaro*.go.---1-----r.o
s 11' Spolka gromadzi fu,dusze, kt6re obowiq,zana jest tworzyc na podstawidotyczqcych jej przepis6w prawa. Sp6lkarnor. tro rzyc rowniez inne fundusze na mocuchwalyiwwysokoSciokreSlonejwZeZzii^iazenieWspolnikow.--.-..-

$ 12' Spotka To': podwyzszyc kapital zakladowy. prawo objgcia uoriuro* (podwyzszonym kapitaie zakladowym'-ujq-*;zryscy wsp6lnicy proporcjonalnie drposiadanych udzial6w. _-_____-

zgromadzenie wsp6lnik6w moze podwy*szvi kapitat zakladowy do krvoty 4.000.00(zl. bez zmiany umowy Sp6lki.-__

$ 13' l'Kapital zakladowy moke zostat umorzony_ z zysku lub przezjego obnizenie.Sposob oraz wartoj! umoizonych udzial6w okresli zgromadzenie wsp6lnik6w.-2' Zgomadzenie wsp6lnik6w mozc zobowi'qzad wspornkow do doplat w wysokoscinie przekr aczaj qcej wartoSci posiadanych uAzialO*. -__-_-

$ 14. Wladzami Spotki sq: -__-_--
1 . Zgromadzenie Wsp6lnikow, _-_-__
2" Zuzqd
3. Rada Nadzorcza. -----____

$ 1 5' zgromadzenie wsp6rnik6w j est najwyzszym organem Sporki. ---Do wylqcznej kompeten cji Zgromadzinii wrporrrt6w nalezq sprawy okreslone wkodeks ie handlowym i. nrnLl rrJl urno*ie. _-_-_--_
uchwaly zgromadzenia wqpotnltow zapadajqzwyklqwipkszoSci4 glosrw oddanych zwyjqtkiem spraw co do kt'oryc! po.piry tooet ru handlowego lub niniejsza umowa
Na Zgromadzeniu wsprirnikdw jednemu udzialowi otrpowiada jeden glos.__-__
$ 16' zuzqd s.poti sk-lada sip z jednej do trzech osob i jest powolany przezZgromadzenie Wsp6lnik6w na czuls nieoznaczony. ______
Ustppui qcy czlonko w ie Zarzqdu mogE byi ponown i e powolan i.zasady dzialania zarzqdu okresla t*.gql"*o regulam n przygotowany przez zarzqd izatw i e.r dzony p r zez Z gr o madz en i e W s pZ m i t O w. _ _'_ _ _ _ _Do skladania oswiadczeri. i podpisywania w imieniu Sp6lki przy zarzqdziewieloosobowym uprawnieni s4 awaj czlonkowie Zarz4du lub tez jeden czlonekZarzqdul4cznie z prokurentem. 

-_ 
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$ 17. I{ada Nadzorcza jest orgallem nadzorc'tym Spotki.

Rada Nadzorcz a dziali w oparciu o przepisy prawa, ninielsz4 umowQ oraz uchwalony

przezsiebie i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspolnikow Regulamin.---------

Rada Nadzorcza sklada siq z jednego do pipciu czlonkow

Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata'------

stgpul4cy czionkowie Rady Nadzorczej mog4byc ponownie wybrani'-

nto*i. Rady Nadzorczej wykonujqswoje obowiq-zki wylEcznie osobiScie.---------

kompetencji i{ady Nadzoicz ej nalezqsprawy przewidziane przez kodeks handlowy i

niniejszq umowq.--
Czlonkowie Rady Nadzorczej otrzymuj4 wynagrodzenie za pelnienie swoich obowiqT-

k6w w wysokoSci i w formie ustalonejptzez Zgromadzenie Wspolnik6w--

$ lg. Organizacjg przedsiqbiorstwa Spolki okresla regulamin organizacyjny opracowa-

iy prr"r1arzqd S p6lki i zatw ier dzony przez Zgr omadzenie Wspo ln ikow. -

s 19. O podziale zysku decyduje zgromadzenie wspolnikow.-------

iermin wyplaty iysku ustala i oglxza Zarzqd Spolki. Rozpoczpcie wyplat powinno

nastqpic ni. poz"i.j ni2 w ci4gu 2 miesigcy od dnia podjgcia przez zgromadzenie

Wsp6lnikow uchwaly o podziale zysku.----

$ 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem majQ zastosowanie przepisy

Kodeksu Handlowe go oruz inne obowiqgujQce przepisy prawa.

$ 21. ObowiqTkowe ogloszenia Spolki publikowane bgd4 w Monitorze Sqdowym i

Gospodarczym.

S 22. Rokiem obrachunkowym Spotki jest rok kalendarzowy. PierwszY rok

obrachunkowy koriczy sip 31 grudnia2000 roku.

g 23.Wypisy tego aktu mo2na wydawa6 Wsp6lnikom i Spotce w dowolnej iloSci.-

$ 24.Koszty tego aktu ponosi Sp6tka.

Poza treSciq umowy sp6tki stawaj4cy jako Zgromadzenie Wspolnik6w ustalaj4 sklad

oraz dokonuj4 wyboru pierwszego zarzqd.u i Rady Nadzorczej --------
Pierwszy Zwzqd Spolki jest jednoosobowy. Na Prezesa Zarzqdu powolany zostaje na

czas nieoznaczony Wojciech Szambowski
Pierwsza Rada Nadzorcza sklada sig z czterech osob.

W sklad pierwszej Rady Nadzorczej wybrani zostali - Janusz Linda jako

Przewodniczqcy oraz Wieslaw Switala, Wieslaw Jablonski i Czeslaw Sarnowski jako

czlonkowie.-:------

CzynnoSc wolna jest od oplaty skarbowej na podstawie $ 69 ust. 3 pkt I w zwiq4ku z $

62 ust. I pkt 3 rozp. Ministra Finansow zdnta 9 grudnia 1994 rokuw sprawie oplaty

skarbowej (Dz. U Nr 136 poz.705), poniewal osobq prawnq wnosz4cq kapital jest

Gmina.
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Pobralam: ----------
a) z $ 2 ust. 1 pkt 4 rozp. Ministra SprawiedliwoSci z dma 12 kwietnia l99l roku rv

sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr. 33, poz. 146 zpoLn.zm.) kwotp ... 3.I85,00 zl

b) z $ 12 rozp. cytowanego pod bl zatru,wypisy aktu kwotq 90,00 zl

c) na podstawie art. l8 ust. I ustawy o podatku od towar6w i uslug oraz podatku

akcyzowym (Dz.U .1993 r. Nr I I poz. 50 z pofln. zm.) 22 o/o podatku VAT od

wynagrodzeniazaushlgp notarialn4 w punkcie b)..... .. 700,70 zl

L4cznie pobralam .. 3.975,14 zl

Usluga notarialna w punkcie b/ wolna jest od podatku od towarow i usfug na

podstawie rozp. Ministra Finansow z dnia 22 grudnia 1999 (Dz.U. Nr 109, poz.

t24s).

Akt ten odczytano, prryjpto i podpisano.
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