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AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KONINIE  

 

(TEKST JEDNOLITY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁĄ NR 2/2016  

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW  

I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KONINIE Z DNIA 09.02.2016 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ                                 

W FORMIE AKT NOTARIALNEGO REP. A NR 1211/2016 )    

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Firma spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

zwane w dalszej części Spółką.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Spółka może używać określenia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją 

znaku graficznego.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest miasto Konin. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 3 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami na warunkach  dopuszczonych prawem.     

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza 

granicami jak też być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego lub 

zagranicznego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 4 

Spółka może uczestniczyć  w organizacjach gospodarczych lub społecznych. ----------------------------------------------- 

 

§ 5 

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

 

ROZDZIAŁ II 

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI 

 

§ 6 

Zadaniem Spółki jest przede wszystkim zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania                     

i oczyszczania ścieków dla miasta Konina oraz innych gmin zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę zezwoleniami oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 7 

Przedmiotem  działania  Spółki jest :  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z). ------------------------------------------------------------------- 

2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z). ------------------------------------------------------------------- 

3) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z). ------------------------------------------------------------ 

4) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z). ----------------------------------------------------------------------- 

5) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z). ------------------------------------------------ 

6) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z). ----------------------------------------- 

7) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z). ------------------------------------------------------------------------------- 

8) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z). --------------------------------------------------------- 

9) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami     

(PKD 39.00.Z). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z). ------------------------ 

11) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z). --------------------  

12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z).---------------------- 

13) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z). ----------------------------------------------------- 

14) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z). ---- 

15) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z). ------------------------------------------------------------------------ 

16) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z). ---------------------------- 

17) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).  ----------------------------------------------------------------- 

18) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z). ---------------------------------------------------------------------------- 

19) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z). --------------------------------------------------------------------------- 

20) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z). ---------------------------------------------------------------------------------- 

21) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 

(PKD 46.74.Z). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z). ------------------------------------------------------------------- 

23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). -------------------------- 

24) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z). --------------------- 

25) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z). -------------------------------------------------------------------------------- 

26) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z). ----------------------------------------------------------------------------- 

27) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z). ------------------------------------------------------------- 

28) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z). ------------------------------------------------------------------------- 

29) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z). ---------------------------------------------- 

30) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z). --------------------------------------------------------- 

31) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z). -------------------------------------------------------------- 

32) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z). ---------------------------------------- 

33) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z). -------------------------------------------------------------------- 

34) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z). ------------------- 

35) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z). ------------------------------ 

36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10 Z). --------------------------------------------------- 

37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90. Z).---- 
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38) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z). -------------------------------- 

 

ROZDZIAŁ III 

KAPITAŁ SPÓŁKI 

 

§ 8 

1. Kapitał   zakładowy  wynosi 130.095.371 zł (sto trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta 

siedemdziesiąt jeden złotych) i  dzieli  się  na  16.793 (szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) udziały  

po 7747 zł (siedem  tysięcy  siedemset  czterdzieści  siedem  złotych) każdy.  

2. Udziały wymienione  w ust. 1 należą do Gminy Konin. ---------------------------------------------------------------------- 

3. Udziały  te  wniesiono wkładami pieniężnymi  w  postaci środków finansowych  tj.  w kwocie  4.001,23 zł (cztery 

tysiące jeden złotych dwadzieścia trzy grosze) stanowiącej   dotychczasowy  kapitał  zapasowy, w kwocie 890.905 zł 

(osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć złotych) wniesionej do Spółki na mocy Uchwały Nr 369 Rady 

Miasta Konina z dnia 27.10.2004r., za którą Wspólnik obejmuje 115 udziałów, w kwocie 1.347,978,00 zł (jeden 

milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) wniesionej do Spółki na mocy Uchwały 

Nr 428 Rady Miasta Konina z dnia 23.02.2005r., za którą Wspólnik obejmuje 174 udziały, w kwocie 23.241,00 zł 

(dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych) wniesionej do Spółki na mocy Uchwały Nr 619 Rady 

Miasta Konina z dnia 01.03.2006r., za którą Wspólnik obejmuje 3 udziały, w kwocie 2.587,498,00 zł (dwa miliony 

pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) wniesionej do Spółki na mocy 

Uchwały Nr 318 Rady Miasta Konina z dnia 24.09.2008 r., za którą Wspólnik obejmuje 334 udziały oraz w kwocie 

3.369,945,00 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych), 

wniesionej do Spółki na mocy Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 29.04.2009 r., za którą Wspólnik 

obejmuje 435 udziałów, w kwocie 294.386,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt 

sześć złotych), wniesionej do Spółki na mocy Uchwały Nr 539 Rady Miasta Konina z dnia 28.10.2009 r., za którą 

Wspólnik obejmuje 38 udziałów, w kwocie 673.989,00 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset 

osiemdziesiąt dziewięć złotych), wniesionej do Spółki na mocy Uchwały Nr 558 Rady Miasta Konina z dnia 

25.11.2009 r., zmienionej następnie Uchwałą Nr 759 Rady Miasta Konina z dnia 27.10.2010 r., za którą Wspólnik 

obejmuje 87 udziałów, w kwocie 162.687,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem 

złotych), wniesionej do Spółki na mocy Uchwały Nr 539 Rady Miasta Konina z dnia 28.10.2009 r., zmienionej 

następnie Uchwałą Nr 797 Rady Miasta Konina z dnia 10.11.2010 r., za którą Wspólnik obejmuje 21 udziałów, w 

kwocie 116.205,00 zł (sto szesnaście tysięcy dwieście pięć złotych) wniesionej do Spółki na mocy Uchwały Nr 107 

Rady Miasta Konina z dnia 27.04.2011 r., za którą Wspólnik obejmuje 15 udziałów, w kwocie 30.988,00 zł 

(trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) wniesionej do Spółki na mocy Uchwały Nr 332 Rady 

Miasta Konina z dnia 28.03.2012 r., zmienionej następnie Uchwałą Nr 525 Rady Miasta Konina z dnia 27.02.2013 

r., za którą Wspólnik obejmuje 4 udziały, w kwocie 325.374 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta 

siedemdziesiąt cztery złote) wniesionej do Spółki na mocy Uchwały Nr 387 Rady Miasta Konina z dnia         

27.06.2012r., zmienionej następnie Uchwałą Nr 866 Rady                                                                                                                                             

Miasta      Konina z dnia 29.10.2014 r., za którą Wspólnik obejmuje 42 udziały, w kwocie 23.241 zł (dwadzieścia 

trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych), wniesionych do Spółki na mocy Uchwały Nr 777 Rady Miasta 

Konina z dnia 30.04.2014 r., zmienionej następnie Uchwałą Nr 849 Rady Miasta Konina z dnia 24.09.2014 r. za 

którą Wspólnik obejmuje 3 udziały, w kwocie 61.976 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 

sześć złotych) wniesionej do Spółki na mocy Uchwały nr 776 Rady Miasta Konina z dnia 30.04.2014 r., zmienionej 
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następnie uchwałą nr 865 Rady Miasta Konina z dnia 29.10.2014 r. za którą Wspólnik obejmuje 8 udziałów, w 

kwocie 7747 zł (siedem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych) wniesionej do Spółki na mocy Uchwały Nr 

87 Rady Miasta Konina z dnia 25.03.2015 r., zmienionej następnie Uchwałą Nr 166 Rady Miasta Konina z dnia 

30.09.2015 r. za którą Wspólnik obejmuje 1 udział,  w kwocie 15.494 zł (piętnaście tysięcy czterysta 

dziewięćdziesiąt cztery złote) wniesionej do Spółki na mocy Uchwały Nr 83 Rady Miasta Konina z dnia 25.03.2015 

r., zmienionej następnie Uchwałą Nr 165 Rady Miasta Konina z dnia 30.09.2015 r., za którą Wspólnik obejmuje 2 

udziały, w kwocie 263.398 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) wniesionej 

do Spółki na mocy Uchwały Nr 615 Rady Miasta Konina z dnia 31.07.2013 r., zmienionej następnie Uchwałą Nr 

255 Rady Miasta Konina z dnia 27.01.2016 r., za którą Wspólnik obejmuje 34 udziały a także wkładami  

niepieniężnymi,  które  stanowią:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

a) mienie komunalne PWiK Sp. z o.o. w Koninie  wg  wykazu  rzeczowego  środków  trwałych   wraz  z  ich  

wartością   sporządzonego  na   31.12.1992 r. zgodnie  z   załącznikiem  nr  1  do  aktu  założycielskiego - o  łącznej  

wartości  16.214.798,50 zł (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 

złotych, 50/100), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) mienie komunalne  wg  wykazu  rzeczowego  środków  trwałych  wraz z ich  wartością - aport  wniesiony   

uchwałami  Rady  Miasta  Nr 205  z  dnia  25.04.1996 r.,  Nr 257 z  dnia   11.09.1996 r.,  Nr 275  z  dnia  30.10.1996 

r.,   zgodnie z   załącznikiem  nr  1 i 2  do   uchwały   nr  6/97  z dnia  24.06.1997 r.,  Zgromadzenia  Wspólników 

PWiK  Sp. z o.o. w  Koninie o łącznej wartości 6.720.946,01 zł, --------------------------------------------------------------- 

 

c) mienie komunalne  wg  wykazu  rzeczowego środków  trwałych   wraz  z  ich   wartością   -  aport   wniesiony  

uchwałami  Rady  Miasta   Nr  275  z  dnia  30.10.1996 r.,   Nr 378   z dnia  09.04.1997 r.,  Nr  450  z  dnia  

10.12.1997 r.,  Nr 519  z  dnia  29.04.1998 r.,  Nr  563  z  dnia  17.06.1998 r., Nr  126  z  dnia  26.05.1999 r., zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 14/99 Zgromadzenia Wspólników z dnia 18.11.1999 r. o łącznej  wartości  

11.600.254,26 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 

d) mienie komunalne  wg  wykazu  rzeczowego  środków  trwałych  wraz  z  ich  wartością   -  aport  wniesiony   

uchwałami  Rady  Miasta Nr 126  z  dnia  26.05.1999 r.,  Nr  252  z  dnia  24.11.1999 r.,  Nr 304  z  dnia  26.01.2000 

r.,  Nr 450  z  dnia  10.12.1997 r., Nr  392  z  dnia  06.09.2000 r., Nr  443  z  dnia  29.11.2000 r., Nr  280 z dnia  

19.01.2000 r.  i  nr 370  z dnia  28.06.2000 r.: -------------------------------------------------------------------------------------  

1. Sieć wodociągowa w ulicy Pawłówek w Koninie - Uchwała Rady Miasta Konina nr 126 z dnia 26 maja 1999 r. 

– 11.304,80 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Uchwała Rady Miasta Konina nr 126 z dnia 26 maja 1999 r. – sieć wodociągowa w ulicy Skrótowej                     

i Laskówieckiej w Koninie – 401,50 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Uchwała Rady Miasta Konina nr 126 z dnia 26 maja 1999 r. – kanalizacja sanitarna na osiedlu Przydziałki                 

w Koninie – 370.771,74 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Uchwała Rady Miasta Konina nr 252 z dnia 24 listopada 1999 r. – przyłącze kanalizacji sanitarnej przy Szkole 

Podstawowej Nr 9  – 11.753,00 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Uchwała Rady Miasta Konina nr 304 z dnia 26 stycznia 2000 r. – sieć wodociągowa w ulicy Szkolnej                      

w Koninie   – 18.280,36 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Uchwała Rady Miasta Konina nr 304 z dnia 26 stycznia 2000 r. – sieć wodociągowa w ulicy Świerkowej                    

w Koninie – 18.852,42 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Uchwała Rady Miasta Konina nr 450 z dnia 10 grudnia 1997 r. – kanalizacja sanitarna na osiedlu Gosławice – 

etap III – przebudowa wodociągu w ulicach Letniej i Wczasowej – 26.090,93 zł, ------------------------------------------- 

8. Uchwała Rady Miasta Konina nr 450 z dnia 10 grudnia 1997 r. – kanalizacja sanitarna na osiedlu Gosławice – 

etap III – kanały sanitarne w ulicach osiedlowych – 730.978,27 zł,  ----------------------------------------------------------- 

9. Uchwała Rady Miasta Konina nr 450 z dnia 10 grudnia 1997 r. – kanalizacja sanitarna na osiedlu Gosławice – 

etap III –przepompownia ścieków P-1 przy ul. Spacerowej –   220.394,80 zł, ----------------------------------------------- 

10. Uchwała Rady Miasta Konina nr 450 z dnia 10 grudnia 1997 r. – kanalizacja sanitarna na osiedlu Gosławice – 

etap III –przewody tłoczone z przepompowni P-1 przy ul. Spacerowej – 28.892,47 zł, ------------------------------------- 

11. Uchwała Rady Miasta Konina nr 392 z dnia 6 września 2000 r. – sieć wodociągowa w ul. Krańcowej, 

Pomorskiej, Kujawskiej, Lubuskiej na os. Łężyn w Koninie – 96.262,93 zł, ------------------------------------------------- 

12. Uchwała Rady Miasta Konina nr 392 z dnia 6 września 2000 r. –przyłącze wodociągowe do budynku nr 5 jedn. 

C na os. Sikorskiego w Koninie – 2.597,56 zł,  ----------------------------------------------------------------------------------- 

13. Uchwała Rady Miasta Konina nr 392 z dnia 6 września 2000 r. – sieć kanalizacji sanitarnej do budynku nr 5 

jedn. C na os. Sikorskiego w Koninie –13.610,04 zł, ----------------------------------------------------------------------------- 

14. Uchwała Rady Miasta Konina nr 392 z dnia 6 września 2000 r. – sieć wodociągowa do budynku nr 5 jedn. C na 

os. Sikorskiego w Koninie – 44.158,52zł, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

15. Uchwała Rady Miasta Konina nr 392 z dnia 6 września 2000 r. – sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu 

Dmowskiego  w Koninie – 53.980,30 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Uchwała Rady Miasta Konina nr 392 z dnia 6 września 2000 r. – sieć wodociągowa na osiedlu Dmowskiego               

w Koninie – 23.012,85 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17. Uchwała Rady Miasta Konina nr 443 z dnia 29 listopada 2000 r. – przyłącze kanalizacji sanitarnej do 

projektowanego budynku basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 15  w Koninie – 1.904,34 zł, ------------------- 

18. Uchwała Rady Miasta Konina nr 443 z dnia 29 listopada 2000 r. – przyłącze wodociągowe do projektowanego  

budynku basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 15  w Koninie –   16.466,94 zł, ------------------------------------ 

19. Uchwała Rady Miasta Konina nr 392 z dnia 6 września 2000 r. – kanalizacja sanitarna ul. Przemysłowa, 

Jeziorna  – 700.389,88 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Uchwała Rady Miasta Konina nr 280 z dnia 19 stycznia 2000 r. – kanalizacja sanitarna ul. Objazdowa                 

w Koninie – 730.445,19 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Uchwała Rady Miasta Konina nr 370 z dnia 28 czerwca 2000 r. –oczyszczalnia ścieków Konin – 39.809.451,16 

zł; o łącznej wartości 42.930,000 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

e) mienie komunalne o łącznej wartości 10.698.607,00 zł: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków 

trwałych wraz z ich wartością – aport wniesiony uchwałami Rady Miasta Konina Nr 617 z dnia 26.09.2001 r., Nr 

675 z dnia 19.12.2001 r., Nr 283 z dnia 19.01.2000 r., Nr 65 z dnia 15.03.1999 r., Nr 470 z dnia 21.02.2001 r., Nr 

284 z dnia 19.01.2000 r., Nr 615 z dnia 26.09.2001 r., Nr 749 z dnia 29.05.2002 r. oraz grunty – aport  wniesiony 

na podstawie uchwały Rady Miasta Konina Nr 736 z dnia 24.04.2002 r.: ----------------------------------------------------- 

1. Kanalizacja sanitarna na zadaniu II B os. Sikorskiego (MTBS) - Uchwała Rady Miasta Konina nr 617 z dn.  

26.09.2001r. - 67.010,88 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Kanalizacja sanitarna w  ul. Świętojańskiej w Koninie -Uchwała Rady Miasta Konina nr 617 z dn. 26.09.2001r. 

- 505.753,69 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  na osiedlu Wilków w Koninie – etap I - Uchwała Rady Miasta Konina nr 

283 z dn. 19.01.2000 r. - 3.565.209,06 zł,  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Przyłącze wodociągowe do budynku nr 14 os. Sikorskiego ul. Topazowa w Koninie - Uchwała Rady Miasta  

Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. -  8.127,83 zł,  --------------------------------------------------------------------------------- 

5. Przyłącze wodociągowe do budynku nr 13  os. Sikorskiego ul. Topazowa w Koninie - Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. - 10.704,24 zł, --------------------------------------------------------------------------------- 

6. Przyłącze wodociągowe do budynku nr 12  os. Sikorskiego ul. Topazowa w Koninie - Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. -  9.257,44  zł, --------------------------------------------------------------------------------- 

7. Przyłącze wodociągowe do budynku nr 2 os. Sikorskiego ul. Topazowa w Koninie - Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. -  2.820,00 zł, ---------------------------------------------------------------------------------- 

8. Przyłącze wodociągowe do budynku nr 1  os. Sikorskiego ul. Topazowa w Koninie - Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. -  2.820,00 zł, ---------------------------------------------------------------------------------- 

9. Przyłącze wodociągowe do budynku sali  ratuszowej przy ul. Wiosny Ludów 4  w Koninie - Uchwała Rady 

Miasta  Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. - 4.100,00 zł,  ------------------------------------------------------------------------- 

10. Magistrala wodociągowa O 600 od SUW do  ul. Kolbego w Koninie -Uchwała Rady Miasta Konina nr 65 z dn. 

15.03.1999r. - 1.984.372,43 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Sieć wodociągowa w ul. Kleczewskiej w Koninie - Uchwała Rady Miasta Konina nr 617 z dn. 26.09.2001r. - 

40.266,59 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Sieć wodociągowa w ul. Słonecznej w Koninie - Uchwała Rady Miasta Konina nr 617 z dn.  26.09.2001r. - 

62.720,14 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Kanalizacja sanitarna w ul. Słonecznej  w Koninie -  Uchwała Rady Miasta Konina nr 617 z dn.  26.09.2001r. -  

308.548,88 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Kanalizacja sanitarna pomiędzy  ul. Piłsudskiego – Zagórowska  w Koninie - Uchwała Rady Miasta Konina nr 

470 z dn. 21.02.2001r. -  160.274,35 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Sieć wodociągowa na os. Wilków II w ul.Oczapowskiego, Puchalskiego i Raciborskiego - Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 617 z dn. 26.09.2001r. -  65.390,47 zł, ------------------------------------------------------------------------ 

16. Sieć wodociągowa na zadaniu II B  os. Sikorskiego (MTBS) - Uchwała Rady Miasta Konina nr 617 z dn. 

26.09.2001r. -  164.671,84 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na osiedlu  Laskówiec w Koninie - Uchwała Rady Miasta Konina nr 284            

z dn. 19.01.2000r. - 1.694.423,05 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18. Przepompownia ścieków PL przy ul. Laskówieckiej w Koninie - Uchwała Rady Miasta Konina nr 284 z dn. 

19.01.2000r. -  301.748,00  zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Rurociąg tłoczony z przepompowni  ścieków PL   przy ul. Laskówieckiej  w Koninie - Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 284 z dn. 19.01.2000r. -  492.019,79 zł, -------------------------------------------------------------------------------  

20. Kanalizacja sanitarna do budynków nr 1 i 2  os. Sikorskiego ul. Topazowa w Koninie - Uchwała Rady Miasta  

Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. -  6.156,00 zł, ---------------------------------------------------------------------------------- 

21. Sieć wodociągowa do budynków nr 1 i 2   os. Sikorskiego ul. Topazowa w Koninie - Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. -  52.055,00  zł, -------------------------------------------------------------------------------- 

22. Przyłącze wodociągowe do budynków  komunalnych przy ul. M. Dąbrowskiej  w Koninie -Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. - 5.076,00 zł, -------------------------------------------------------------------------- 

23. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynków  komunalnych przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie - Uchwała 

Rady Miasta Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. - 7.788,00 zł,  ------------------------------------------------------------------ 
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24. Kanalizacja sanitarna do budynków komunalnych przy ul. M. Dąbrowskiej  w Koninie - Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. - 58.450,00 zł, --------------------------------------------------------------------------------- 

25. Sieć wodociągowa  do budynków  komunalnych przy ul. M. Dąbrowskiej  w Koninie - Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. -  61.479,00 zł,  -------------------------------------------------------------------------------- 

26. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku nr 12 os. Sikorskiego ul. Topazowa  w Koninie - Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. - 5.792,32 zł, -------------------------------------------------------------------------- 

27. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynków  nr 13 i 14  os. Sikorskiego ul. Topazowa w Koninie - Uchwała 

Rady Miasta Konina nr 675 z dn. 19.12.2001r. - 9.374,58 zł,  ------------------------------------------------------------------ 

28. Sieć wodociągowa z przyłączami w ulicach  Janowskiej i Beniowskiej w Koninie - Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 615 z dn. 26.09.2001r. - 5.991,25 zł, ----------------------------------------------------------------------------------- 

29. Kanalizacja sanitarna ul. Kurowskiego  w Koninie - Uchwała Rady Miasta Konina nr 749 z dn. 29.05.2002r. - 

11.351,78 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30. Sieć wodociągowa ul. Kurowskiego w Koninie - Uchwała Rady Miasta Konina nr 749 z dn. 29.05.2002r. - 

6.700,00 zł,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31. Sieć wodociągowa ul. Nadrzecznej  w Koninie - Uchwała Rady Miasta Konina nr 749  

z dn.29.05.2002r. - 38.771,25 zł,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32. Kanalizacja sanitarna ul. Nadrzeczna w Koninie - Uchwała Rady Miasta Konina nr 749  

z dn.29.05.2002r. -74.342,40 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ogółem :  9.793.566,26 zł ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

33. Działka gruntu, położona w Koninie, obręb  Chorzeń o nr 688/4, o pow. 1,0819 ha - Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 736 z dn. 24.04.2002r. - 283.200,00 zł, -------------------------------------------------------------------------------- 

34. Działka gruntu, położona w Koninie, obręb  Chorzeń o nr 688/5, o pow. 3,0614 ha - Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 736 z dn. 24.04.2002r. -  309.000,00 zł, ------------------------------------------------------------------------------- 

35. Działka gruntu, położona w Koninie, obręb   Chorzeń o nr 694, o pow. 0,0984 ha - Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 736 z dn. 24.04.2002r. -  24.177,00 zł,  -------------------------------------------------------------------------------- 

36. Działka gruntu, położona w Koninie, obręb   Chorzeń o nr 693/2, o pow. 0,8620 ha Uchwała --Rady Miasta 

Konina nr 736 z dn. 24.04.2002r. - 211.793,00 zł, -------------------------------------------------------------------------------- 

37. Działka gruntu, położona w Koninie, obręb  Chorzeń o nr 696/2, o pow. 0,2951 ha - Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 736 z dn. 24.04.2002r. - 72.506,00 zł,  --------------------------------------------------------------------------------- 

o łącznej powierzchni 5,3988 ha i wartości  900.676,00 zł, ------------------------------------------------------------------- 

które to nieruchomości Wspólnik wnosi jako aport przyjmując ich łączną wartość w kwocie 905.040,74 zł  

(dziewięćset pięć tysięcy czterdzieści złotych siedemdziesiąt cztery grosze), ------------------------------------------------ 

 

f) mienie komunalne o łącznej wartości 1.704.340,00 zł: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków trwałych 

wraz z ich wartością – aport wniesiony uchwałami Rady Miasta Konina Nr 284/2000 z dnia 19.01.2000 r., Nr  

266/1996 z dnia 28.06.1996 r., Nr 565/2001 z dnia 30.05.2001 r., Nr 695/2002 z dnia 27.02.2002 r., Nr 749/2002 z 

dnia 29.05.2002 r.: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na osiedlu Grójec w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 284/2000    

z dn. 19.01.2000r. – 418.296,54 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Rurociąg tłoczny ścieków z przepompowni PG przy ul. Grójeckiej w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina 

nr 284/2000 z dn. 19.01.2000r.  – 107.187,42 zł, --------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Przepompownia ścieków PG przy ul. Grójeckiej w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 284/2000 z dn. 

19.01.2000r. – 108.637,70 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na osiedlu Laskówiec w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina                    

nr 284/2000 z dn. 19.01.2000r. – 211.573,86 zł, ---------------------------------------------------------------------------------- 

5. Studnia awaryjna Konin, ul. Przyjaźni – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn. 28.06.1996 r. – 

32.240,75 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Studnia awaryjna Konin, ul. Bacewicz 1 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn. 28.06.1996 r. – 

48.492,25 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Studnia awaryjna Konin, ul. 11 Listopada 16-18 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn.              

28.06.1996 r. – 31.673,50 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Studnia awaryjna Konin, ul. 11 Listopada 33 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn. 28.06.1996 r. – 

25.011,12 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Studnia awaryjna Konin,  Skwer Inwalidów Wojennych (dawna nazwa Plac Lotnika) – Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 266/1996 z dn. 28.06.1996 r. – 31.847,74 zł, ------------------------------------------------------------------------- 

10. Studnia awaryjna Konin, ul. Wyzwolenia 11 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn. 28.06.1996 r.  – 

41.531,50 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Studnia awaryjna Konin, Al. Noskowskiego 1 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn. 28.06.1996 r. 

– 28.798,36 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Studnia awaryjna Konin, Al. 1-go Maja 19 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn. 28.06.1996 r.   –  

46.059,25 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Studnia awaryjna Konin, Os. Legionów 21 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn. 28.06.1996 r. – 

34.040,75 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Studnia awaryjna Konin, ul. Kotłowa 2 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn. 28.06.1996 r.  – 

45.702,75 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Studnia awaryjna Konin, ul. K. Wyszyńskiego 7-11 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn. 

28.06.1996r. – 31.903,25zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Studnia awaryjna Konin, ul. Sosnowa 8 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn. 28.06.1996 r.  – 

31.847,74 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Studnia awaryjna Konin, ul. Okólna 51 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn. 28.06.1996r. – 

25.012,30 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Studnia awaryjna Konin, ul. Powstańców Wlkp 8 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn. 

28.06.1996r.  – 36.806,50 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Studnia awaryjna Konin, ul. Szeligowskiego 1 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 266/1996 z dn. 28.06.1996 r. 

– 43.939,35 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Przyłącze wodociągowe do budynku Gimnazjum nr 4 w Gosławicach przy ul. Staffa 5 w Koninie – Uchwała 

Rady Miasta Konina nr 565/2001 z dn. 30.05.2001 r. – 18.727,18 zł, --------------------------------------------------------- 

21. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Gimnazjum nr 4 w Gosławicach przy ul. Staffa 5  w Koninie –   

Uchwała Rady Miasta Konina nr 565/2001 z dn. 30.05.2001 r. – 39.097,03 zł, ---------------------------------------------- 

22. Sieć wodociągowa w ul. Poznańskiej w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 695/2002 z dn.             

27.02.2002 r. – 129.394,22 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Sieć wodociągowa do budynków komunalnych nr 40-48 przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 749/2002 z dn. 29.05.2002 r.  – 43.050,00 zł, ---------------------------------------------------------------- 
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24. Kanalizacja sanitarna do budynków komunalnych nr 40-48 przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 749/2002 z dn. 29.05.2002 r. – 82.178,00 zł, ---------------------------------------------------------------- 

25. Przyłącza wodociągowe do budynków komunalnych nr 40-48 przy ul. M. Dąbrowskiej  w Koninie – Uchwała 

Rady Miasta Konina nr 749/2002 z dn. 29.05.2002 r. – 4.341,00 zł, ----------------------------------------------------------- 

o łącznej  wartości   1.697.390,06 zł, które to urządzenia Wspólnik wnosi jako aport do Spółki,  przyjmując łączną 

wartość przedmiotu aportu w kwocie 1.704.340,00  zł, -------------------------------------------------------------------------- 

 

g) mienie komunalne o łącznej wartości 1.673.352,00  zł: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków 

trwałych wraz z ich wartością – aport wniesiony uchwałami Rady Miasta Konina Nr 106/2003 z dn. 30.04.2003r., 

695/2002 z dn. 27.02.2002r., 697/2002 z dn. 27.02.2003r.:  --------------------------------------------------------------------- 

1. Sieć wodociągowa w ul. Janowskiej w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 106/2003 z dn. 30.04.2003r. 

– 31.172,87 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej – Gimnazjum Nr 3 na os. Chorzeń w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina 

nr 697/2002 z dn. 27.02.2002 r. – 28.399,07 zł, ----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Przyłącze wodociągowe – Gimnazjum Nr 3 na os. Chorzeń w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina             

nr 697/2002 z dn. 27.02.2002 r. – 11.726,71 zł, ----------------------------------------------------------------------------------- 

4. Kanalizacja sanitarna ul. Poznańska w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 695/2002 z dn. 27.02.2002r. 

–  61.562,63 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Sieć wodociągowa ul. Poznańska w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 695/2002 z dn. 27.02.2002 r.– 

41.013,86 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Przepompownia ścieków Osiedle Nowy Dwór w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 695/2002                   

z dn. 27.02.2002 r. – 174.176,90 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Rurociąg tłoczny Osiedle Nowy Dwór w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 695/2002 z dn.  

27.02.2002 r.  – 104.672,71 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Kanalizacja sanitarna Osiedle Nowy Dwór w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 695/2002 z dn. 

27.02.2002r. – 883.778,04 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Sieć wodociągowa Osiedle Nowy Dwór w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 695/2002 z dn. 

27.02.2002 r. – 331.211,12 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ogółem wartość: 1.667.713,91 zł -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o łącznej  wartości   1.667.713,91 zł, które to urządzenia Wspólnik wnosi jako aport do Spółki,  przyjmując łączną 

wartość przedmiotu aportu w kwocie 1.673.352,00 zł, --------------------------------------------------------------------------- 

 

h)   mienie komunalne o łącznej wartości 263. 398,00 zł.: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków trwałych 

wraz z ich wartością – aport wniesiony uchwałą Rady Miasta Konina nr 318/2004 z dn. 30.06.2004r.: ------------------

1. Sieć wodociągowa w ul. J. Porazińskiej w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 318/2004                               

z dn. 30.06.2004 r. – 15.000,00 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wodociąg w ul. Jana Pawła II w Koninie na odcinku od ul. Skrótowej do ul. Rudzickiej – Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 318/2004 z dn. 30.06.2004 r. – 249.374,00 zł, ------------------------------------------------------------------------ 

Ogółem wartość:  264.374,00 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

które Wspólnik wnosi jako aport do Spółki,  przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu  w kwocie 263.398,00 zł. 

(dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych), ------------------------------------------------- 
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i)   mienie komunalne o łącznej wartości 5.260.213,00 zł.: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków trwałych 

wraz z ich wartością – aport wniesiony uchwałą Rady Miasta Konina Nr 696/2002 z dn. 27.02.2002r. ------------------ 

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna os. Wilków – II etap w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 696/2002 

r. z dn. 27.02.2002 r. – 4.062.895,42 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Przepompownia ścieków ul. Topolowa os. Wilków – II etap w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr  

696/2002 z dn. 27.02.2002 r. – 577.677,52 zł, ------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Rurociąg tłoczny os. Wilków – II etap w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 696/2002 z dn.   

27.02.2002 r. – 625.374,25 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ogółem wartość:  5.265.947,19 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o łącznej  wartości 5.265.947,19 zł, które to urządzenia Wspólnik wnosi jako aport do Spółki,  przyjmując łączną 

wartość przedmiotu aportu w kwocie 5.260.213,00 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście 

trzynaście złotych), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

j)   mienie komunalne o łącznej wartości 271.145,00 zł: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków trwałych 

wraz z ich wartością – aport wniesiony uchwałą Rady Miasta Konina Nr 725/2006 z dn. 03.10.2006r.: ----------------- 

1. Przyłącze wodociągowe do budynku Ośrodka Sportowego „ RONDO” w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina 

nr 725/2006 z dn. 03.10.2006 r. – 2918,07 zł, ------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Wodociąg ul. Bankowa  - Błonie w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 725/2006  z dn. 03.10.2006 r.   – 

261.606,76 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do Przedszkola nr 14 w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 725/2006           

z dn. 03.10.2006r. – 6916,00 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ogółem wartość:  271.440,83 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

które Wspólnik wnosi jako aport do Spółki, przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu  w kwocie  271.145,00 zł 

(dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych), --------------------------------------------------------- 

 

k)  wkładu niepieniężnego o łącznej wartości 371.856,00 zł: środek trwały wg wykazu rzeczowego środków 

trwałych wraz z ich wartością – aport wniesiony uchwałą Rady Miasta Konina Nr 51/2007 z dn. 31.01.2007r.: ------- 

1. Kolektor sanitarny wraz z uzbrojeniem w ulicy Piaskowej w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 

51/2007 z dn. 31.01.2007 r. – 376.055,98 zł, -------------------------------------------------------------------------------------- 

który Wspólnik wnosi jako aport do Spółki,  przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu  w kwocie 371.856,00 zł 

(trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych), --------------------------------------------------- 

 

l)  wkładu   niepieniężnego    w   postaci    opracowanej     dokumentacji    projektowej o wartości  9.028,00 zł 

(dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych), wniesionej   do    Spółki   na   mocy Uchwały Nr 619 Rady Miasta 

Konina z dnia 01.03.2006r., która dotyczyła współfinansowania w 50 % budowy wodociągu w ul. Mostowej w 

Koninie (przy czym ostateczny udział finansowy Miasta Konina zgodnie z uzasadnieniem do przedmiotowej 

uchwały został określony po zakończeniu procedury przetargowej i uściślony w umowie nr 11/WI/2006-0084 oraz w 

aneksie nr 1/WI/2006-0146 z dnia 05.05.2006r.), przy czym koszt opracowania przedmiotowej dokumentacji 

stanowi udział finansowy pokryty w całości przez Miasto Konin w ww. kwocie, którą Wspólnik wnosi jako aport do 

Spółki, przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu w kwocie 7.747,00 zł (siedem tysięcy siedemset czterdzieści 

siedem złotych), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ł)  wkładu niepieniężnego  o łącznej wartości 1.100.074,00 zł: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków 

trwałych wraz z ich wartością – aport wniesiony uchwałami Rady Miasta Konina Nr 125/2007 z dn. 27.06.2007r., 

175/2007 z dn. 24.10.2007r.:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Rurociąg tłoczny na osiedlu Malinie w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 125/2007 z dn. 27.06.2007 r. – 

152.641,03 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Przepompownia ścieków na osiedlu Malinie w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina  nr 125/2007 z dn. 

27.06.2007 r. – 295.258,30 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na osiedlu Malinie w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 125/2007 z 

dn. 27.06.2007 r. – 598.132,14 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Kanalizacja sanitarna w ulicy Szkolnej w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 175/2007 z dn. 24.10.2007 

r. – 37.742,90 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Kanalizacja sanitarna w ulicy J. Porazińskiej w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina  nr 175/2007 z dn. 

24.10.2007 r. – 19.218,34, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ogółem wartość: 1.102.992,71, zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

który Wspólnik wnosi jako aport do Spółki,  przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu  w kwocie             

1.100.074,00 zł (jeden milion sto tysięcy siedemdziesiąt cztery złote), -------------------------------------------------------- 

 

m) wkładu niepieniężnego o łącznej wartości 441.579,00 zł: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków 

trwałych wraz z ich wartością – aport wniesiony uchwałami Rady Miasta Konina Nr 147/2007 z dn. 19.09.2007r., 

207/2007 z dn. 26.11.2007r.: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Przyłącze wodociągowe w ul. Grójeckiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r.  – 

1.099,75 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Przyłącze wodociągowe w ul. Grójeckiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

1.099,75 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Przyłącze wodociągowe w ul. Grójeckiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

1.099,75 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Przyłącze wodociągowe w ul. Grójeckiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

1.099,75 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Przyłącze wodociągowe w ul. Grójeckiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r.   – 

1.099,75 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Przyłącze wodociągowe w ul. Grójeckiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

1.099,75 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Przyłącze wodociągowe w ul. Grójeckiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

1.099,75 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Sieć wodociągowa w ul. Grójeckiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

89.633,41 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Przyłącze wodociągowe w ul. Strażackiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 18.09.2007 r. - 

222,96 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Przyłącze wodociągowe w ul. Strażackiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

445,92 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Przyłącze wodociągowe w ul. Strażackiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

167,22 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Przyłącze wodociągowe w ul. Strażackiej 13 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

167,22 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Przyłącze wodociągowe w ul. Strażackiej 11 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

167,22 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Przyłącze wodociągowe w ul. Strażackiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

167,22 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Przyłącze wodociągowe w ul. Strażackiej  - Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r.– 

167,22 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Przyłącze wodociągowe w ul. Strażackiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

347,31 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Sieć wodociągowa w ul. Strażackiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

214.895,90 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Przyłącze wodociągowe Konin – Grójec – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

285,44 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------  

19. Przyłącze wodociągowe Konin – Grójec – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r. – 

224,90 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Przyłącze wodociągowe Konin – Grójec – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r.  – 

229,22 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Przyłącze wodociągowe Konin – Grójec – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r.– 

242,20 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Sieć wodociągowa od ul. Grójeckiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 147/2007 z dn. 19.09.2007 r.– 

36.970,29 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Sieć wodociągowa w ul. Janowskiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 207/2007 z dn. 26.11.2007 r.   – 

4533,54 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

24. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Janowskiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 207/2007 z dn. 

26.11.2007 r. – 4875,87 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Sieć wodociągowa w ul. Janowskiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 207/2007 z dn. 26.11.2007 r.– 

41.112,95 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Janowskiej – Uchwała Rady Miasta Konina nr 207/2007 z dn. 

26.11.2007 r. – 44.047,85 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ogółem wartość: 446.602,11 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

który Wspólnik wnosi jako aport do Spółki,  przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu w kwocie 441.579,00 zł 

(czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych). ---------------------------------------------- 

 

n) wkładu niepieniężnego o łącznej wartości 7.406.132,00 zł: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków 

trwałych wraz z ich wartością – aport wniesiony uchwałami Rady Miasta Konina Nr 497/2005 z dn. 29.06.2005r., 

691/2006 z dn. 22.06.2006r., 325/2008 z dn. 24.09.2008r., 363/2008 z dn. 29.10.2008r., 364/2008 z dn. 

29.10.2008r., 378/2008 z dn. 26.11.2008r. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego nr 67 w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 325/2008         

z dn. 24.09.2008 r. – 9274,01 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego nr 69 w Koninie – Uchwała  Rady Miasta Konina nr 325/2008            

z dn. 24.09.2008 r. – 11.629,22 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego nr 71 w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 325/2008            

z dn. 24.09.2008 r. – 11.923,82 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego nr 73 w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 325/2008           

z dn. 24.09.2008 r. – 10.010,05 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego nr 75 w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 325/2008           

z dn. 24.09.2008 r. – 13.542,99 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego nr 77 w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 325/2008             

z dn.24.09.2008 r.  – 9126,71 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego nr 79 w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 325/2008            

z  dn. 24.09.2008 r. – 8537,96 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego nr 81 w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 325/2008            

z dn. 24.09.2008r. – 10.451,73 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Kanalizacja sanitarna ul. Dmowskiego 61,63,65 w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 325/2008 z dn. 

24.09.2008r. – 144.364,47 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Wodociąg ul. Kleczewska – Uchwała Rady Miasta Konina nr 691/2006 z dn. 22.06.2006r. – 76.145,77 zł, -------- 

11. Wodociąg ul. Poznańska – Uchwała Rady Miasta Konina nr 691/2006 z dn. 22.06.2006r. – 52.387,23 zł, --------- 

12. Wodociąg ul. Dolna – Uchwała Rady Miasta Konina nr 691/2006 z dn. 22.06.2006 r. – 55.497,39 zł, -------------- 

13. Wodociąg ul. Nadrzeczna – Uchwała Rady Miasta Konina nr 691/2006 z dn. 22.06.2006r. – 185.015,35 zł, ------- 

14. Wodociąg ul. Zagórowska – Uchwała Rady Miasta Konina nr 691/2006 z dn. 22.06.2006r. – 102.598,01 zł, ------ 

15. Wodociąg ul. Ametystowa – Uchwała Rady Miasta Konina nr 691/2006 z dn. 22.06.2006r. – 122.143,65 zł, ------ 

16. Kanalizacja sanitarna ul. Poznańska – PSK-1 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 691/2006 z dn. 22.06.2006r.– 

196,917,53 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Kanalizacja sanitarna ul. Ametystowa PSK- 3 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 691/2006 z dn. 22.06.2006r. – 

271.402,47 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Kanalizacja sanitarna tłoczna PSK-2 – Uchwała Rady Miasta Konina nr 691/2006 z dn. 22.06.2006r. – 

1.126.662,10zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Oczyszczalnia z poletkiem osadowym – Uchwała Rady Miasta Konina nr 497/2005 z dn. 29.06.2005r. – 

172,978,96 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Przepompownia ścieków w Janowie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 497/2005 z dn. 29.06.2005r.  – 

93.401,55 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Kanalizacja sanitarna w Janowie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 497/2005 z dn. 29.06.2005r.  – 32.960,20zł,  

22. Kanalizacja sanitarna Janów – Uchwała Rady Miasta Konina nr 497/2005 z dn. 29.06.2005r. – 3738,11 zł, ------- 

23. Zewnętrzna sieć kanalizacyjna Janów – Uchwała Rady Miasta Konina nr 497/2005 z dn. 29.06.2005r.   

3079,88zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24. Przepompownia ścieków PS II – obręb Niesłusz – Uchwała Rady Miasta Konina nr 363/2008 z dn. 29.10.2008r. 

– 265.516,06 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

25. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ulicach Mostowej (obecnie Ks. Bogusława Palenickiego) i Ślesińskiej na   

osiedlu Łężyn w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 378/2008 z dn. 26.11.2008r. – 93.814,41zł, -------------- 

26. Budynek socjalno – techniczny przy ul. Łężyńskiej w Koninie- Uchwała Rady Miasta Konina nr 364/2008 z dn.  

29.10.2008r. – 46.384,64zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. Przepompownia ścieków przy ul. Krańcowej w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 

29.10.2008 r. – 214.619,63 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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28. Przepompownia ścieków przy ul. Bernardynka w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 

29.10.2008r. – 205.893,26 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29. Przepompownia ścieków przy ul. Łężyńskiej w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 

29.10.2008r. – 332.768,10 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa odcinek Łężyn – Gosławice na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała 

Rady Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 1.267.986,28 zł, ------------------------------------------------------ 

31. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w ul. Łężyńskiej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady   

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 107.613,33zł, ---------------------------------------------------------------- 

32. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w ul. Krańcowej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008 r. – 26.422,05 zł, ---------------------------------------------------------------- 

33. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w ul. Bernardynka na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 9342,60zł, -------------------------------------------------------------------- 

34. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Kujawskiej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 22.551,65 zł, ----------------------------------------------------------------- 

35. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Lubuskiej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 22.836,80zł, ------------------------------------------------------------------ 

36. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Droga po kolejce na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała 

Rady Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 103.752,95 zł, --------------------------------------------------------- 

37. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Zawisze na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 91.340,44zł, --------------------------------------------------------------------------- 

38. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Nowiny na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 167.688,50zł, ------------------------------------------------------------------------- 

39. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Mostowej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady  

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 193.809,60zł, ---------------------------------------------------------------- 

40. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Pałacowej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady   

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 3427,67zł, -------------------------------------------------------------------- 

41. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  w ul. 150 – lecia Cukrownia na os. Cukrownia  - Łężyn w Koninie – 

Uchwała Rady Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 47.954,53zł,  ----------------------------------------------- 

42. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Parkowej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta  Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 46.523,43zł, ----------------------------------------------------------------- 

43. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Cukrowniczej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 112.467,30zł, -------------------------------------------------------------------- 

44. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Pomorskiej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 30.258,05zł, ------------------------------------------------------------------ 

45. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Krańcowej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady  

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 348.805,56zł,   --------------------------------------------------------------- 

46. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Wojciechowo na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie- Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 113.322.27zł, ---------------------------------------------------------------- 

47. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Łężyńskiej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 294.719,00zł, ---------------------------------------------------------------- 

48. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Bernardynka na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 182.827,31zł, ---------------------------------------------------------------- 
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49. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Kurpiowskiej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 70.505,35zł, ------------------------------------------------------------------ 

50. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Wielkopolskiej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 4299,58zł,--------------------------------------------------------------------- 

51. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Kaszubskiej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 27.688,46zł, ------------------------------------------------------------------ 

52. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Podlaskiej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 20.838,99zł, ------------------------------------------------------------------ 

53. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Regionalnej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 108.610,80zł, ---------------------------------------------------------------- 

54. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Łowickiej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady 

Miasta Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 29.973,30zł, ------------------------------------------------------------------ 

55. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Śląskiej na os. Cukrownia – Łężyn w Koninie – Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 27.689,25zł, --------------------------------------------------------------------------- 

56. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Mazurskiej na os. Cukrownia – Łężyn – Uchwała Rady Miasta Konina 

nr 364/2008 z dn. 29.10.2008r. – 43.958,53zł, ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ogółem wartość:   7.409.998,84zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

które Wspólnik wnosi jako aport do Spółki, przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu w kwocie 

7.406.132,00 zł (siedem milionów czterysta sześć tysięcy sto trzydzieści dwa złote), --------------------------------------- 

 

o) wkładu   niepieniężnego o łącznej wartości 11.233.150,00 zł: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków 

trwałych wraz z ich wartością – aport wniesiony uchwałami Rady Miasta Konina Nr 306/2008 z dn. 25.06.2008r., 

393/2008 z dn. 17.12.2008r., 412/2009 z dn. 25.02.2009r. oraz   opracowana  dokumentacja    projektowa na budowę 

sieci wodociągowej w ul. Plonowej w Koninie, wniesiona   do    Spółki   na   mocy Uchwały Rady Miasta Konina  

Nr 620/2006 z dn. 01.03.2006r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w ul. Plonowej w Koninie – Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 620/2006 z dn. 01.03.2006r. – 3867,40zł, ----------------------------------------------------------------------------- 

2. Wodociąg w ul. Wojska Polskiego w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 306/2008 z dn. 25.06.2008r. – 

54.992,93zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Kanalizacja sanitarna z przyłączem w ul. Gosławickiej w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 306/2008 

z dn. 25.06.2008r. – 33.267,80zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Sieć wodociągowa w ul. Gosławickiej w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 306/2008 z dn. 

25.06.2008r. – 11.133,10zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Kanalizacja sanitarna ul. Bankowa – Błonie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 412/2009 z dn. 25.02.2009r. – 

306.185,87zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Kanalizacja sanitarna na os. Wilków  w Koninie – III etap – Uchwała Rady Miasta Konina  nr 412/2009 z dn. 

25.02.2009r.  – 3.489.408,80zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Kanalizacja sanitarna ul. Grójecka w Koninie (odnoga) – Uchwała Rady Miasta Konina nr 412/2009 z dn. 

25.02.2009r. – 56.995,08zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Kanalizacja sanitarna na terenie „ Wyspy” w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 412/2009 z dn. 

25.02.2009r. – 4.630.755,50zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Kanalizacja sanitarna w ul. Promowa, ul. Stokowa w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 412/2009 z dn. 

25.02.2009r. – 1.208.420,53zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Kanalizacja sanitarna ul. Poznańska 62, 64a, 64b w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina  nr 412/2009 z dn. 

25.02.2009r. – 202.416,71zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Sieć wodno – kanalizacyjna w ul. Świętojańskiej w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina  nr 412/2009 z dn. 

25.02.2009r. – 18.896,84 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Kanalizacja sanitarna na os. Awaryjnym – Gosławice w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 412/2009    

z dn. 25.02.2009r.  – 31.996,12zł,  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Nieruchomość zabudowana oczyszczalnią ścieków, położona w Ruminie, gmina Stare Miasto o numerach 

ewidencyjnych działek 3/1, 4/2 o łącznej powierzchni 11,74 ha – Uchwała Rady Miasta Konina nr 393/2008 z dn. 

17.12.2008r. – 1.190.436,00zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ogółem wartość :  11.238.772,68zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

który Wspólnik wnosi jako aport do Spółki, przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu w kwocie  

11.233.150,00 zł  (jedenaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych). ---------------------- 

 

p) wkładu niepieniężnego o łącznej wartości 805.688,00 zł: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków 

trwałych wraz z ich wartością – aport wniesiony uchwałą Rady Miasta Konina Nr 599/2010 z dn. 24.02.2010r., ------ 

1. Kolektor sanitarny odcinek PS I – PS III, o długości 2856m – Uchwała Rady Miasta Konina nr 599/2010 z dn. 

24.02.2010r. – 201.218,51 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Kolektor sanitarny na odcinku PS III – os. Zatorze, o długości 2373m – Uchwała Rady Miasta Konina nr 

599/2010 z dn. 24.02.2010r. – 452.022,68zł, -------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Kanalizacja sanitarna na osiedlu Zatorze, o długości 70m – Uchwała Rady Miasta Konina  nr 599/2010 z dn. 

24.02.2010r. – 13.196,84zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ogółem wartość:  666.438,03 zł netto + 22%VAT = 813.054,39 zł brutto ------------------------------------------------- 

które Wspólnik wnosi jako aport do Spółki, przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu w kwocie 805.688,00 zł 

(osiemset pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych); ------------------------------------------------------------------ 

 

q) wkładu niepieniężnego o łącznej wartości 100.711,00 zł: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków 

trwałych wraz z ich wartością – aport wniesiony uchwałą Rady Miasta Konina Nr 651z dn. 31.03.2010r., zmienioną 

następnie Uchwałą Rady Miasta Konina Nr 681/2010 z dn. 19.05.2010r. oraz  opracowana  dokumentacja 

projektowa na budowę magistrali wodociągowej dla osiedli północnych w Koninie II etap, wniesiona do Spółki na 

mocy Uchwały Rady Miasta Konina Nr 475 z dn. 01.07.2009 r., zmienionej następnie Uchwałą Rady Miasta Konina 

Nr 641/2010 z dn. 31.03.2010r., opracowana  dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej na osiedlu Przydziałki w Koninie - II etap, wniesiona do Spółki na mocy Uchwały Rady Miasta Konina  

Nr 643/2010 z dn. 31.03.2010r.; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Wodociąg z rur PE 100 – Kompleks boisk „ Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 12 na os. Zatorze           

w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 681/2010 z dn. 19.05.2010r. – 3939,23zł, ---------------------------------- 

2. Przyłącze wodociągowe do budynku zaplecza sanitarno – szatniowego – Kompleks boisk „ Orlik 2012” przy 

Szkole Podstawowej Nr 12 na os. Zatorze w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 681/2010 z dn.           

19.05.2010 r. – 2421,93zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Dokumentacja projektowa na budowę magistrali wodociągowej dla osiedli północnych w Koninie – II etap – 

Uchwała Rady Miasta Konina nr 641/2010 z dn. 31.03.2010r. – 26.840,00zł, ----------------------------------------------- 
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4.   Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki           w 

Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 643/2010 z dn. 31.03.2010r. – 50.325,00zł, --------------------------------

Ogółem wartość:  83.526,16zł netto + 22%VAT = 101.901,92zł brutto ---------------------------------------------------- 

które Wspólnik wnosi jako aport do Spółki, przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu w kwocie 100.711,00 zł 

(sto tysięcy siedemset jedenaście złotych). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

r) wkładu niepieniężnego o łącznej wartości 170.434,00 zł: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków 

trwałych wraz z ich wartością – aport wniesiony Uchwałą Rady Miasta Konina Nr 796 z dn. 10.11.2010 r. oraz  

opracowana  dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Pątnów, Gaj w Koninie, 

wniesiona do Spółki na mocy Uchwały Rady Miasta Konina Nr 476 z dn. 01.07.2009 r., zmienionej następnie 

Uchwałą Rady Miasta Konina Nr 642  z dn. 31.03.2010 r. oraz Uchwałą Rady Miasta Konina Nr 725  z dn. 

29.09.2010 r., opracowana  dokumentacja projektowa na adaptację rurociągu wody surowej na sieć wodociągową 

rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i 

planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ulicy Poznańskiej w Koninie, 

wniesiona do Spółki na mocy Uchwały Rady Miasta Konina  Nr 760 z dn. 27.10.2010r.; ---------------------------------- 

1.Przyłącze wodociągowe dla utrzymania terenów zieleni miejskiej przy ulicy Kard. Wyszyńskiego w Koninie – 

Uchwała Rady Miasta Konina nr 796 z dn. 10.11.2010r. – 5.690,67zł, -------------------------------------------------------- 

2. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Pątnów, Gaj w Koninie – Uchwała 

Rady Miasta Konina nr 725 z dn. 29.09.2010r. – 96.277,81zł, ------------------------------------------------------------------ 

3. Dokumentacja projektowa na adaptację rurociągu wody surowej na sieć wodociągową rozdzielczą, jako 

drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów 

aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ulicy Poznańskiej w Koninie – Uchwała Rady Miasta 

Konina nr 760 z dn. 27.10.2010r. – 42.700,00zł, ----------------------------------------------------------------------------------  

Ogółem wartość:  144.668,48zł netto + 22% VAT = 176.495,55 zł brutto, ------------------------------------------------ 

który Wspólnik wnosi jako aport do Spółki,  przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu w kwocie 170.434,00 zł 

(sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote), ------------------------------------------------------------------ 

 

s) wkładu   niepieniężnego    w   postaci    opracowanych w latach 2009 – 2010 sześciu  dokumentacji  

projektowych o wartości  242.505 zł netto + 23% VAT = 298.281,15 zł brutto (dwieście dziewięćdziesiąt osiem 

tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 15/100), wniesionych   do    Spółki   na   mocy Uchwały Nr 122 Rady 

Miasta Konina z dnia 25.05.2011 r., zmienionej następnie Uchwałą nr 276 Rady Miasta Konina z dnia 20.12.2011 r. 

oraz Uchwałą  nr  297 Rady Miasta Konina z dnia 25.01.2012 r., która dotyczyła wniesienia wkładu niepieniężnego 

do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie w postaci opracowanych w latach 2009 – 2010 

sześciu dokumentacji projektowych (dokumentacja projektowa – kanalizacja sanitarna w ul. Osada, dokumentacja 

projektowa – kanalizacja sanitarna i wodociąg Os. Pawłówek, dokumentacja projektowa – sieć wodociągowa            

i kanalizacja sanitarna na Os. Laskówiec - uzupełnienie, dokumentacja projektowa – sieć wodociągowa w ul. 

Piaskowej, dokumentacja projektowa – sieć wodociągowa w ul. Staromorzysławskiej, dokumentacja projektowa – 

kanalizacja sanitarna w ul. Torowej), który Wspólnik wnosi jako aport do Spółki,  przyjmując łączną wartość 

przedmiotu aportu w kwocie 294.386 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć 

złotych), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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t) wkładu niepieniężnego o łącznej wartości 46.482,00 zł: środki trwałe wg wykazu rzeczowego środków trwałych 

wraz z ich wartością – aport wniesiony do Spółki na mocy Uchwały Nr 259 Rady Miasta Konina z dn. 30.11.2011 r., 

zmienionej następnie mocą Uchwały Nr 323 Rady Miasta Konina z dn. 28.02.2012 r.: ------------------------------------ 

1. Przyłącze wodociągowe do budynku zaplecza boisk – kompleks „Orlik 2012” przy ZS CKU na os. Starówka                

    w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 259/2011 z dn. 30.11.2011 r. – 12.376,60 zł, -------------------------------- 

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza boisk – kompleks „Orlik 2012” przy ZS CKU na os. Starówka                 

    w Koninie – Uchwała Rady Miasta Konina nr 259/2011 z dn. 30.11.2011 r. – 12.586,78 zł, -------------------------------- 

3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej Kompleks „Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 3 na os. Chorzeń w Koninie – Uchwała 

    Rady Miasta Konina nr 259/2011 z dn. 30.11.2011 r. – 2573,00 zł, ------------------------------------------------------------- 

4. Przyłącze wodociągowe do budynku zaplecza sanitarno – szatniowego Kompleks boisk „Orlik 2012” przy  

    Gimnazjum  Nr 3 na os. Chorzeń w Koninie – 1679,38 zł, ----------------------------------------------------------------------- 

5. Przyłącze wodociągowe do budynku zaplecza sanitarno – szatniowego Kompleks boisk „Orlik 2012” przy 

    Gimnazjum Nr 4 na os. Gosławice w Koninie – 8142,18 zł, ---------------------------------------------------------------------- 

6. Przyłącza kanalizacji sanitarnej Kompleks boisk „Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 4 na os. Gosławice w Koninie – 

    6323,09 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Ogółem wartość:  43.681,03 zł netto + 23%VAT = 53.727,67 zł brutto, 

który Wspólnik wnosi jako aport do Spółki,  przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu w kwocie 46.482 zł 

(czterdzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote). 

 

u) wkładu niepieniężnego o łącznej wartości 573.278 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście 

siedemdziesiąt osiem złotych) w postaci nieruchomości gruntowych  – aport wniesiony do Spółki na mocy Uchwały 

nr 691 Rady Miasta Konina z dnia 18.12.2013 r. --------------------------------------------------------------- 

1) obręb Chorzeń ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 

a) 686/1 o pow. 0,0182 ha,   

b) 687/1  o pow. 0,0336 ha, 

c) 704/2 o pow. 0,0491 ha, 

d) 695 o pow. 0,1804 ha, 

2) obręb Czarków ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 

a) 215/77 o pow. 0,0009 ha, 

b) 229/15 o pow. 0,0009 ha, 

c) 255/6 o pow. 0,0009 ha, 

d) 271/36 o pow. 0,0009 ha, 

3) obręb Glinka ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 

a) 3/9 o pow. 0,7659 ha, 

b) 3/10 o pow. 0,6535 ha, 

c) 3/11 o pow. 0,1898 ha, 

d) 3/14 o pow. 0,0138 ha, 

e) 4/3 o pow. 0,0994 ha, 

f) 7/2 o pow. 1,2438 ha, 

g) 10/13 o pow. 0,7148 ha, 

h) 10/14 o pow. 0,0420 ha, 

i) 11/1 o pow. 0,0471 ha, 
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j) 25 o pow. 0,0633 ha, 

k) 32/27 o pow. 0,0009 ha, 

l) 32/28 o pow. 0,0009 ha, 

ł) 46/1 o pow. 0,0009 ha, 

m) 74/1 o pow. 0,0009 ha, 

n) 227/1 o pow. 0,0047 ha, 

o) 266/6 o pow. 0,0191 ha, 

p) 333/82 o pow. 0,0009 ha, 

r) 397 o pow. 0,0035 ha, 

s) 398 o pow. 0,0963 ha, 

t) 400 o pow. 0,4110 ha, 

4) obręb Gosławice ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 

a) 258/1 o pow. 0,0269 ha, 

b) 257/4 o pow. 0,0118 ha, 

c) 557/3 o pow. 0,0025 ha, 

d) 557/4 o pow. 0,0083 ha, 

e) 557/6 o pow. 0,0098 ha, 

f) 557/7 o pow. 0,0240 ha, 

g) 641/1 o pow. 0,0071 ha, 

h) 641/2 o pow. 0,0342 ha, 

5) obręb Grójec ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 

a) 101/1 o pow. 0,0466 ha, 

6) obręb Laskówiec ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 

a) 167/3 o pow. 0,0521 ha, 

b) 168/1 o pow. 0,0255 ha,  

7) obręb Łężyn ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 

a) 444/12 o pow. 0,0264 ha, 

b) 453/12 o pow. 0,0252 ha, 

8) obręb Mieczysławów ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 

a) 186/19 o pow. 0,0664 ha, 

9) obręb Morzysław ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 

a) 150/4 o pow. 0,0516 ha, 

b) 19/24 o pow. 0,0009 ha, 

10) obręb Niesłusz ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 

a) 263/4 o pow. 0,0355 ha, 

b) 306/1 o pow. 0,0240 ha, 

11) obręb Nowy Dwór ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 

a) 121/20 o pow. 0,0443 ha, 

12) obręb Przydziałki ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 

a) 923/3 o pow. 0,0071 ha, 

13) obręb Wilków ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 

a) 1327/13 o pow. 0,0497 ha, 
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14) obręb Starówka ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 

a) 1021 o pow. 0,0611 ha, 

w łącznej powierzchni 5,2984 ha, 

Ogółem wartość:  471.730 zł netto + 23% VAT = 580.227,90 zł brutto, 

który Wspólnik wnosi jako aport do Spółki,  przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu w kwocie 573.278 zł 

(pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych). 

 

v)wkładu  niepieniężnego o łącznej wartości 7747 zł (siedem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych): środki 

trwałe wg wykazu rzeczowego środków trwałych wraz z ich wartością – aport wniesiony do Spółki na mocy Uchwały 

nr 867 Rady Miasta Konina z dnia 29.10.2014 r. w postaci przyłączy wodociągowych                                                                       

i kanalizacji sanitarnej, 

Ogółem wartość:  10.000 zł netto + 23% VAT = 12.300 zł brutto,  

który Wspólnik wnosi jako aport do Spółki,  przyjmując łączną wartość przedmiotu aportu w kwocie 7747 zł (siedem 

tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych). 

 

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

5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, na podstawie uchwał 

Rady Miasta Konina podejmowanych w trybie przepisów ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), stanowiące  wyposażenie  Spółki   w   majątek wnoszony w   postaci    

aportu  w   kwocie   do 200.000.000 zł  (dwustu milionów złotych) a także w postaci wkładu pieniężnego do tej 

kwoty, dokonane w  terminie do dnia 31.12.2030 r., nie stanowi zmiany umowy Spółki. ---------------------------------- 

 

§ 9  

1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane, z zastrzeżeniem prawa uprawnionych pracowników do 

nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki na mocy obowiązujących przepisów. ----------------------------------------------- 

2. Wspólnicy  mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. ------------------------------------------- 

3. Zbycie lub zastawienie udziałów powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie 

poświadczonymi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 10  

1. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony w drodze  uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez 

utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie udziałów już istniejących. -------------------------------------------------- 

2. Wspólnicy mają pierwszeństwo objęcia podwyższonego kapitału zakładowego w stosunku do swych 

dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu 1 miesiąca od chwili wezwania  do jego 

uskutecznienia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Jeżeli w oznaczonym terminie, Wspólnik nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, prawo to przysługiwać będzie 

pozostałym Wspólnikom. Należy wykonać je w ciągu dwóch tygodni od chwili wezwania przez Zarząd do jego 

uskutecznienia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Objęcie podwyższonego kapitału  zakładowego  może nastąpić także przez wniesienie wkładów niepieniężnych. - 

 

§ 11  

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat na pokrycie strat bilansowych Spółki, które mogą sięgać wysokości kapitału 

zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Dopłaty będą nakładane  i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. Wysokość i terminy 

dopłat będą oznaczone w miarę potrzeby w drodze  uchwały Zgromadzenia Wspólników. -------------------------------- 

 

 

§ 12  

1. W zyskach i stratach Spółki Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie  do posiadanych udziałów. ---------------------- 

2. Zgromadzenie Wspólników może na podstawie uchwały wyłączyć część zysku od podziału. -------------------------- 

 

§ 13 

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrachunkowy, w którym nastąpiło umorzenie i nie 

wymaga obniżenia kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne), 

na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników. ------------------------------------------------------------- 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SPÓŁKI 

 
§ 14 

Organami  Spółki są: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Zarząd Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3. Zgromadzenie Wspólników. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZARZĄD SPÓŁKI 

§ 15 

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki. ------------------------------------------------------------------------- 

2. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu, powoływanego i odwoływanego przez Radę 

Nadzorczą, w trybie przewidzianym w Regulaminie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------- 

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Mandat Prezesa Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. ----------------------------------- 

4. Przez pełny rok obrotowy rozumie się okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.  ------------------------------ 

5. Prezesowi Zarządu przysługuje od spółki wynagrodzenie według zasad oraz w wysokości określonej przez 

Zgromadzenie Wspólników. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Prezes Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej wyrażonej na piśmie zajmować się interesami 

konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 

jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie  prawnej jako członek 

organu. Obowiązek uzyskania zezwolenia Rady Nadzorczej obejmuje także udział  w konkurencyjnej spółce 

kapitałowej w przypadku posiadania co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co 

najmniej jednego członka zarządu. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. W umowie między Spółką a Prezesem Zarządu oraz w innych sprawach związanych ze stosunkiem pracy Spółkę 

reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 
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§ 16 

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki  oraz  kieruje całokształtem  bieżącej działalności gospodarczej 

Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych  lub Umowa Spółki nie zastrzega dla 

innych organów. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest sporządzać roczne plany działalności gospodarczej i inwestycyjnej Spółki oraz 

przedkładać je Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. ---------------------------------------------------------------------------- 

4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych i podpisywania         

w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. ------------------------------------------------------------- 

 

§ 17 

1. Prezes Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej                              

z zawodowego charakteru swojej działalności, działać zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy 

Spółki, Regulaminu Zarządu, Regulaminu zasad korzystania z usług świadczonych przez Spółkę zatwierdzonego 

przez Radę Miasta Konina i innymi regulaminami Spółki. ----------------------------------------------------------------------

2.  Sprawy  wymagające uchwał Zarządu oraz tryb działania  i kompetencje Prezesa Zarządu określa regulamin 

uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------- 

3.  Prezes Zarządu reprezentuje Zarząd przy składaniu sprawozdań i przedstawianiu Radzie Nadzorczej oraz 

Zgromadzeniu Wspólników wniosków w sprawach wymagających uchwał tych organów. --------------------------------

4.   Zarząd zapewnia wykonanie uchwał Zgromadzenia Wspólników. -------------------------------------------------------- 

 

RADA NADZORCZA 

§ 18 

1.  Rada Nadzorcza składa się z  sześciu członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, w tym:            

a) czterech członków, powoływanych przez Prezydenta Miasta Konina, będącego Zgromadzeniem Wspólników  

spośród osób, które złożyły egzamin na Członka Rady Nadzorczej  w trybie przewidzianym w przepisach                 

o komercjalizacji i prywatyzacji, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) dwóch członków wybieranych przez pracowników Spółki. ------------------------------------------------------------------ 

2.  Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. ------------------------------- 

3.  Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza. --------------------------- 

4.  Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady oraz wykonywać inne obowiązki tylko 

osobiście. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.  Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników 

zatwierdzającego  sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. Zasady i szczegółowy tryb działania Rady 

Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników. ------------------------------------------------ 

6. Tryb wyborów Członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki określa regulamin uchwalony na ogólnym 

zebraniu pracowników Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.  Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej 

połowa jej członków, a wszyscy jej członkowi zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem postanowień § 19 pkt. 5. ----------- 

8.   W posiedzeniach Rady Nadzorczej może brać udział Prezes Zarządu. ---------------------------------------------------- 

9.  Członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki wynagrodzenie według zasad oraz  w wysokości określonych 

przez Zgromadzenie Wspólników. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 19 

Do zakresu  działania Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,                           

a w szczególności: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, --------------------------------------------- 

2) ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku 

albo pokrycia straty, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny 

sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy i wniosków Zarządu 

dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz przeprowadzonych kontroli, ------------------------------------------ 

4) stawianie wniosku na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium                     

z wykonania przez niego obowiązków, --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu na wniosek Wspólnika bezwzględną większością głosów przy 

obecności 2/3 składu Rady Nadzorczej, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Prezesa Zarządu 

większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 składu Rady Nadzorczej, --------------------------------------------------------- 

6) zatwierdzanie  regulaminu Zarządu oraz regulaminu organizacyjnego Spółki, ----------------------------------------- 

7) wybór biegłego rewidenta, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8) wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia lub wystąpienia do spółki (zbycia lub nabycia udziałów, akcji w innej 

spółce)  oraz przystąpienia  lub wystąpienia z  organizacji gospodarczych oraz społecznych, ----------------------------- 

9) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -------------------------------------------------------- 

10) opiniowanie zbycia lub zastawienia udziałów w Spółce, ------------------------------------------------------------------- 

11) opiniowanie tworzenia  oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek. ---------------------------------------------- 

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 

§ 20 

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach: ------------------------------------------------------------------ 

1) zatwierdzania kierunków rozwoju  Spółki  oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności, ------------------- 

2) powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego. --------------------------------- 

3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) podziału zysku lub pokrycia strat, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) udzielenia Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ---------- 

6) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego , ------------------------------------------------------------------------ 

7) zmiany Umowy Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) rozwiązania, połączenia i likwidacji Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------- 

9) nabycia i zbycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo udziału                           

w nieruchomości, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) tworzenia funduszy celowych  i kapitałów zapasowych oraz  rezerwowych, -------------------------------------------- 

11) nałożenia  i zwrotu dopłat oraz ich oprocentowania, ------------------------------------------------------------------------ 

12) umarzania udziałów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13) określenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu, ------------------------ 

14) zatwierdzenia  regulaminu Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------------------------------------- 



PWiK Sp. z o. o. w Koninie                           TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI                              Str. 24 z 25 

15) emisji obligacji, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa  lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17) rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawianych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, ---------------------- 

18) zbycia lub zastawienia udziałów w Spółce,  ---------------------------------------------------------------------------------- 

19) przystąpienia lub wystąpienia ze spółki (nabycia lub zbycia udziałów, akcji w innej spółce) oraz organizacji 

gospodarczych lub społecznych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20) tworzenia  oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek. -------------------------------------------------------------- 

 

§ 21 

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w Koninie. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 22 

1. Gminę Konin na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Konina. -------------------------------- 

2. Prezydent może udzielić pełnomocnictwa jednemu ze swoich zastępców lub innej osobie. -------------------------- 

3. Na każdy udział przypada jeden głos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§  23 

1. Zgromadzenie Wspólników  może być zwyczajne  lub nadzwyczajne. -------------------------------------------------- 

2.  Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy po 

zakończeniu roku obrachunkowego, chyba  że przepisy  szczególne  stawiają wymogi bardziej rygorystyczne. -------- 

3.  Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej  albo 

Wspólników  reprezentujących  jedną dziesiątą kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------- 

4.   Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika powinno 

nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia żądania. ---------------------------------------------------------------------- 

5.    Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:  ------------------------------------------------------------- 

a)  Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2, ------------------------------------------------------------------------ 

b)  pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwoła go w terminie,  -------------------------------- 

o  którym mowa w  ust. 4, a Rada uzna zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia za wskazane. -------------------------- 

6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się pisemnie za potwierdzeniem odbioru wysłanym  przynajmniej na dwa 

tygodnie przed terminem Zgromadzenia chyba, że w poszczególnym przypadku wszyscy Wspólnicy  zgodzą się na 

inny sposób zwołania. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście albo przez umocowanych 

pełnomocników. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.   Zgromadzenie Wspólników może być zwołane pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyrażono na to pisemną 

zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -------------------------------------------------------- 

 
ROZDZIAŁ V 

RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI 

 

§ 24 

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -------------------------------------- 

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. ---------------------------------------------------------------------------- 
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§ 25 

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ------------------------------------------------------------------------------ 

a) kapitał zakładowy, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) kapitał zapasowy, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, ----------------------------------------------------------- 

c) kapitał rezerwowy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne kapitały i fundusze celowe. -------------- 

 

§ 26 

Czysty zysk Spółki Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć  w szczególności na: ---------------------------------- 

1) odpisy na kapitał zapasowy,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, ------------------------------------------------------ 

3) inwestycje, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) dywidendę dla udziałowców, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) inne cele określone uchwałą  Zgromadzenia Wspólników. ----------------------------------------------------------------- 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 27  

Rozwiązanie Spółki może nastąpić  jedynie na mocy uchwały  Zgromadzenia Wspólników albo z przyczyn  

określonych kodeksem spółek handlowych. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 28  

1. Likwidację Spółki prowadzi Prezes Zarządu albo likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. --------- 

2. Z chwilą  otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. -------------------------------------------------------------- 

3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dopiskiem „w likwidacji”. ------------------------------------------------- 

 

§ 29 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów 

normatywnych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


