
 

 

UCHWAŁA nr 1/2020 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Serockich Inwestycji Samorządowych Sp. z o.o. 

z dnia 3 lutego 2020 roku. 

 

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni 

ze sztucznej trawy w m. Jadwisin na terenie działek nr ewid. 80/2, 84/12, 84/11 obr. 11 Jadwisin gm. 

Serock”.  

 

§1 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z 

o.o. z siedzibą w Serocku, działając na podstawie  art. 228 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych w związku z § 25 pkt 9 i 12 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z dnia  27 sierpnia 2019 roku przyjmuje do realizacji na lata 2020-2021 zadanie 

inwestycyjne pn. BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA O NAWIERZCHNI ZE 

SZTUCZNEJ TRAWY W M. JADWISIN NA TERENIE DZIAŁEK NR EWID. 80/2, 84/12, 84/11 

OBR. 11 JADWISIN GM. SEROCK. 

 

§ 2 

1. Grunt, o którym mowa §1 uchwały stanowi obecnie  własność Miasta i Gminy Serock   

i podstawą do działania inwestycyjnego przez Spółkę  będzie umowa użyczenia.   

2. Docelowo podjęte zostaną starania o wniesienie gruntu, o którym mowa § 1 w formie aportu do 

spółki w wyniku czego nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego  spółki.  

 

§ 3 

1. Zakres formalny  inwestycji, o której mowa §1 uchwały  obejmuje realizację przez spółkę:  

1) dokumentacji projektowej wraz  z uzyskaniem  pozwolenia na budowę lub dokonania  

zgłoszenia,  

2) budowy inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie stosownego 

zgłoszenia . 

 2.  Po wykonaniu inwestycji, o której mowa §1 uchwały zarządzanie obiektem, w tym jego oddawanie 

w najem,  dzierżawę lub  użyczenie będzie należało do Spółki. 

 

§ 4 

Finansowanie zadania będzie się odbywać w sposób następujący:  

1) realizacja dokumentacji projektowej z kapitału zakładowego spółki, 

2) realizacja procesu budowlanego z kredytów, emisji obligacji, środków zewnętrznych  

w postaci dotacji, pożyczek i innych.   

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 
Przewodniczący 

Zgromadzenia Wspólników 
 

 
- Artur Borkowski - 

 


