
Repertorium A  4767 / 2011 

AKT  NOTARIALNY 

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (30.12.2011r.) w Kancelarii 
Notarialnej w Trzebnicy przy ulicy Św. Jadwigi nr 12, przed notariuszem Dorotą Belką, 
stawił się:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marek Aureli DŁUGOZIMA, używajacy imienia Marek,-------------------- 
syn Czesława i Stanisławy,------------------------------------------------------
dowód osobisty ADE053311,--------------------------------------------------- 
PESEL 64072700334,------------------------------------------------------------  
zam. 55-100 Trzebnica, Henryka Brodatego 23----------------------------- 

Burmistrz Gminy Trzebnica działający w imieniu i na rzecz Gminy 

Trzebnica na podstawie zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej                  
w Trzebnicy z dnia 26 listopada 2006 roku oraz uchwały nr VI/102/03              
z dnia 26 marca 2003 roku Rady Miasta i Gminy Trzebnica w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Trzebnica.-------------------------------------------------- 

Tożsamość stawającego ustalono na podstawie dowodu osobistego, którego serię i numer 
podano przy nazwisku.------------------------------------------------------------------------------------ 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  SPÓŁKI  

Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

§ 1 

Stawający Marek Długozima w imieniu Gminy Trzebnica oświadcza, że na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy numer XV/138/11 z dnia 31 października 2011 roku              
w sprawie: restrukturyzacji „Zakładu Gospodarki Komunalnej” w Trzebnicy poprzez 
utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą: „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” oraz 
przekształcenie „Zakładu Gospodarki Komunalnej” w Trzebnicy w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej                 
(Dz. z 1997 r., Nr 9, poz. 43, z późn. zm) oraz kodeksu spółek handlowych zawiązuje 
jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części aktu 
"Spółką". -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

1. Spółka działać będzie pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: ZGK Sp. z o.o., a także 
wyróżniającego ją znaku graficznego.--------------------------------------------------------------- 

2. Siedzibą Spółki jest Trzebnica.----------------------------------------------------------------------- 
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ---------------------------------------------------------- 
4. Obszarem działalności Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.---------------------- 
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5. Spółka może tworzyć i prowadzić na terenie swojego działania oddziały, filie, 
przedstawicielstwa, zakłady, biura i inne placówki oraz przystępować względnie 
zawiązywać spółki z kapitałem polskim lub zagranicznym, a także korzystać z wszelkich 
dopuszczonych prawem form współpracy z innymi przedsiębiorcami i osobami 
fizycznymi. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 3 

Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------------------------ 
1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; ------------------------------------------------------- 
2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; -------------------------------------------------------- 
3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; ------------------------------------------------- 
4. zbieranie odpadów niebezpiecznych; ----------------------------------------------------------- 
5. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; ------------------------------------ 
6. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; ----------------------------- 
7. demontaż wyrobów zużytych; -------------------------------------------------------------------- 
8. odzysk surowców z materiałów segregowanych; --------------------------------------------- 
9. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana                     

z gospodarką odpadami; -------------------------------------------------------------------------- 
10. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; --------------- 
11. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; ---------------------------------- 
12. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; ------------- 
13. sprzątanie obiektów; ------------------------------------------------------------------------------ 
14. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; --------------------- 
15. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; ------------------------- 
16. pozostałe sprzątanie; ------------------------------------------------------------------------------ 
17. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; ------------------ 
18. pogrzeby i działalność pokrewna; --------------------------------------------------------------- 
19. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń; ---------------------------------- 
20. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; --------------------- 
21. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; --- 
22. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; -------------------------------- 
23. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; ------------------------ 
24. roboty budowlane specjalistyczne; -------------------------------------------------------------- 
25. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne; ---------- 
26. transport lądowy oraz transport rurociągowy; ------------------------------------------------ 
27. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport; ------------------------ 
28. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; ------------------------------- 
29. wynajem i dzierżawa. ---------------------------------------------------------------------------- 

§ 4 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,-zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się 2000 (dwa 
tysiące) równych i niepodzielnych udziałów po 50,-zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. --------- 

2. Wspólnicy mogą posiadać więcej niż jeden udział.------------------------------------------------ 
3. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący: ----------------------- 

- Gmina Trzebnica obejmuje 2000 (dwa tysiące) udziałów w kapitale zakładowym               
o wartości nominalnej po 50,-zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości  
nominalnej 100.000,-zł (sto tysięcy złotych ) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 
100.000,- zł (sto tysięcy złotych).-------------------------------------------------------------------  
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4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki - uchwałą Zgromadzenia Wspólników do 
kwoty 60.000.000,-zł (sześćdziesiąt milionów złotych) dokonane w terminie najpóźniej do 
dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (31.12.2030r.) nie 
stanowi zmiany umowy spółki. Udziały w tak podwyższonym kapitale zakładowym mogą 
zostać pokryte wkładem pieniężnym i niepieniężnym (aportem). ------------------------------ 

5. Na mocy uchwały Wspólników Wspólnicy mogą zostać w każdej chwili zobowiązani do 
wniesienia dopłat do kapitału. Obowiązek wniesienia dopłat nałożony będzie 
równomiernie w stosunku do każdego udziału. Wysokość dopłat nie może przekroczyć 
stokrotności wartości nominalnej udziałów każdego ze Wspólników w chwili 
podejmowania uchwały o wniesieniu dopłat. Wysokość dopłat, ich oprocentowanie, 
termin ich uiszczenia oraz ewentualnego zwrotu określi każdorazowo uchwała 
Zgromadzenia Wspólników. -------------------------------------------------------------------------- 

§ 5 

1. Udziały są zbywalne, przy czym zbycie udziałów i zastawienie udziału, wymaga zgody 
Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów 
oddanych. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów stosuje się przepisy kodeksu spółek     
handlowych oraz przepisy kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy                              
o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce komunalnej. --------------------------------- 

§ 6 

Wspólnicy mają pierwszeństwo w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Spółki, jak również w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia. ----------- 

§ 7 

1. Umorzenie udziałów jest dopuszczalne jedynie za zgodą Wspólnika, którego udziały mają 
być umorzone (umorzenie dobrowolne) i następuje na mocy uchwały Zgromadzenia 
Wspólników. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału 
zakładowego Spółki. Warunki umorzenia udziałów zostaną każdorazowo określone          
w uchwale Zgromadzenia Wspólników dotyczącej umorzenia udziałów. Za zgodą 
wspólnika umorzenie może być nieodpłatne.------------------------------------------------------ 

§ 8 

Organami Spółki są:--------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Zgromadzenie Wspólników,---------------------------------------------------------------------------- 
2. Rada Nadzorcza; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Zarząd. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 9 

1. Wspólnicy podejmują uchwały na Zgromadzeniu Wspólników. -------------------------------- 
2. W czasie gdy jedynym Wspólnikiem Spółki będzie Gmina Trzebnica funkcję 

Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Gminy Trzebnica. --------------------------------  
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest, co roku przez Zarząd, najpóźniej 

sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli najpóźniej na czternaście dni 
przed upływem terminu wymienionego w zdaniu poprzednim, żaden z Członków Zarządu 
nie zwoła Zgromadzenia Wspólników, to każdy ze Wspólników jest upoważniony do 
zwołania Zgromadzenia Wspólników.--------------------------------------------------------------- 
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4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest wówczas, gdy wymaga tego 
sytuacja Spółki albo dla rozpatrzenia istotnych spraw Spółki. Do zwołania 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem przepisanych form                    
i terminów, upoważniony jest Zarząd z własnej inicjatywy oraz na żądanie każdego 
Wspólnika ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Wspólnicy podejmują uchwały w sprawach przewidzianych przez prawo, niniejszym 
aktem założycielskim oraz wtedy, gdy wymaga tego interes Spółki. Do wyłącznej 
kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -------------------------------------------------- 

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; ------------------------------------ 

b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty, ------------- 
c) udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich 

obowiązków, ------------------------------------------------------------------------------------ 
d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -------------------------------- 
e) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,------------------------------- 
f) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, --------------------------------------------- 
g) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub 

społecznej oraz wystąpieniu z niej, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady 
Miejskiej w Trzebnicy, ------------------------------------------------------------------------ 

h) postanowienie co do dalszego istnienia spółki w przypadku gdyby straty 
przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz połowy kapitału 
zakładowego, ----------------------------------------------------------------------------------- 

i) tworzenie funduszy celowych, --------------------------------------------------------------- 
j) nabycia i zbycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości 

przez Spółkę, łącznie z zawarciem umów przedwstępnych, jak również 
ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości;-------------------- 

k) sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki lub oddanie spółki do odpłatnego korzystania            
z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Miejskiej w Trzebnicy, ------------------------- 

l) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, uchwalanie dopłat; umarzanie 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki; -------------------------------------------------- 

m) zmiana aktu założycielskiego Spółki,-------------------------------------------------------  
n) połączenie, przekształcenie lub rozwiązanie spółki oraz utworzenie nowej spółki,-- 
o) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub 

wspólnika.--------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Wspólnicy podejmują uchwały bezwzględną większością oddanych głosów,                            

o ile niniejszy akt założycielski lub przepisy prawa nie stanowią inaczej.-------------------- 
7. Wspólnikom na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -------- 

§ 10 

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych                              
i odwoływanych przez Zgromadzenie   Wspólników.----------------------------------------------    

2. Do członków Rady Nadzorczej, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu 
terytorialnego stosuje się art. 10a ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 
komunalnej (Dz. z 1997 r., Nr 9, poz. 43, z późn. zm) oraz odpowiednio art. 13 ustawy          
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 
1397, z późn. zm.).------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.------------------------------------------------ 



5 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Zgromadzenie   Wspólników   wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada 
Nadzorcza wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza. ---------------- 

5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje 
i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub wskazany przez niego członek 
Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia z własnej inicjatywy. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek 
co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 
tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 
dwóch tygodni od dnia zwołania.-------------------------------------------------------------------- 

7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich 
Członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. 
Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli wszyscy Członkowie biorą udział                            
w posiedzeniu lub też data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu -
ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia przyjęcia do wiadomości 
złożonego na piśmie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej.-----------------------------  

8. Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w art. 222 § 3, art. 222 §4 oraz art.222 § 5 
kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze 
głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość. --------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku 
równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej 
podpisywane są przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu.---------- 

10. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez 
Zgromadzenie Wspólników. -------------------------------------------------------------------------- 

§ 11 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -------------------------------------------------------------- 
a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

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

finansowego za ubiegły rok obrotowy; --------------------------------------------------------- 
c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 

ocen, o których mowa w pkt a) i b) oraz przeprowadzonych kontroli, rozpatrywanie             
i opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; ---- 

d) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi 
absolutorium; -------------------------------------------------------------------------------------- 

e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; ---------------------------------------------- 
f) ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu; ------------------------------------------------- 
g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; ---------------------------------------------------- 
h) reprezentowania Spółki w umowach z członkami Zarządu - Rada Nadzorcza 

uprawniona jest do podjęcia uchwały upoważniającej jednego członka Rady 
Nadzorczej do podpisania umów, w tym umów o prace, z Członkiem Zarządu, na 
warunkach określonych w uchwale; ----------------------------------------------------------- 

i) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie 
zawieszenia wszystkich, lub poszczególnych członków Zarządu, lub gdy Zarząd                   
z innych powodów nie może działać;------------------------------------------------------------ 



6 

_______________________________________________________________________________ 

 

j) dokonywanie wyboru podmiotów, o których mowa w art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121 poz. 
592 z 1996 r. z późn. zm.) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 12 

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków. ---------------------------- 
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. ------------------ 
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Mandat członka Zarządu nie 

wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka 
Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.----------- 

4. Każdy Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie. ----------------------------- 
5. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -------------------------------------------- 
6. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, niezastrzeżone wyraźnie dla 

Zgromadzenia Wspólników bądź Rady Nadzorczej na podstawie odpowiednich przepisów 
ustawy lub postanowień niniejszego aktu założycielskiego pozostają w zakresie 
obowiązków Zarządu Spółki. ------------------------------------------------------------------------ 

7. Do reprezentowania Spółki na zewnątrz, składania oświadczeń woli w imieniu Spółki                  
w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie                       
z prokurentem, a w przypadku zarządu wieloosobowego wymagana jest reprezentacja 
łączna Prezesa Zarządu z Członkiem Zarządu lub Prezesa Zarządu łącznie                             
z prokurentem lub dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu łącznie                            
z prokurentem. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 13 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ---------------------------------------------- 
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące  

dwunastego roku (31.12.2012r.). ------------------------------------------------------------------- 
3. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego. ------------ 

§ 14 

1. Zgromadzenie Wspólników dysponuje czystym zyskiem. ---------------------------------------- 
Zgromadzenie Wspólników może w szczególności w drodze uchwały dokonać podziału 
czystego zysku za dany rok obrotowy w całości lub w części pomiędzy Wspólników lub 
wyłączyć czysty zysk w całości lub w części od podziału. Zgromadzenie Wspólników po 
zakończeniu roku obrotowego decyduje w drodze uchwały o przeznaczeniu czystego 
zysku wyłączonego od podziału, a w przypadku, gdy Spółka wykazuje stratę - o sposobie 
pokrycia straty. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. W przypadku podjęcia uchwały o podziale czystego zysku jest on dzielony między 
Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------- 

3. Jeżeli Spółka posiada w danym roku obrotowym środki wystarczające na wypłatę 
dywidendy, Zarząd Spółki może z zachowaniem zasad określonych w art. 195 Kodeksu 
spółek handlowych - wypłacić Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 
za dany rok obrotowy.--------------------------------------------------------------------------------- 

4. Spółka może tworzyć fundusze i kapitały, w szczególności inwestycyjny, zapasowy 
(rezerwowy), rozwoju, socjalny oraz inne dozwolone przez prawo poprzez podjęcie 
stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. ------------------------------------------- 
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§ 15 

W wypadku rozwiązania Spółki likwidację przeprowadza Zarząd, o ile uchwałą 
Zgromadzenia Wspólników nie zostaną powołani inni likwidatorzy.------------------------------- 

§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu spółek handlowych, ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej                      
(Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.----- 

§ 17 

Wszelkie ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a dotyczące Spółki, będą 
zamieszczone w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ile przepisy szczególne nie 
stanowią inaczej. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
__________________________________________________________________________________________ 

I. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie tej umowy i wypisów/odpisu ponosi Gmina 
Trzebnica.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Naliczono:------------------------------------------------------------------------------------------------  
a/ taksę notarialną na podstawie §§ 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej--------------                    
(Dz.U. Nr. 148 poz. 1564 z późn.zm.) ............................................................1.000,00 zł  

b/ podatek VAT - 23% od taksy notarialnej - na podstawie ustawy z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów i usług ---------------------------------------------------- 
(Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) ....................................................................230,00 zł 

                                                         RAZEM:................................................ 1.230,00 zł  

Podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży nie pobrano na podstawie art. 8  pkt 4) ustawy 

z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.            

nr 101, poz 649 z późn.zm.).---------------------------------------------------------------------------------------- 
AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO 

 


