
Karta prywatyzacji spółki  
ETAPY 

 
 

I.   Informacje podstawowe dotyczące prywatyzowanego podmiotu 
  
 
1. Nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

1. 
  

Logo spółki            n/d  

2. 
Siedziba: ul. Szkolna 13, 09-450 Wyszogród 
 

3. 

Przedmiot działania:  Podstawowa działalno ść Spółki 

dotyczy sfery wodoci ągowo – kanalizacyjnej, administrowania 

nieruchomo ściami, gospodarki odpadami (wywóz nieczysto ści 

stałych i płynnych). 

 
2. 
    
     

Link do strony internetowej spółki (w przypadku gdy spółka 
posiada stronę internetową) n/d 
         

4. Udział GMIN Y I MIASTA WYSZOGRÓD : 100% 

5. Informacje na dzień   31.12.2010r, w tym określenie wysokości: 

  1) sumy bilansowej                          6 393 600,00 

  2) kapitałów własnych                        6 280 000,00  

  3) kapitału założycielskiego          6.530.000,00 

  4) przychodów ze sprzedaży         - 

  5) wyniku netto                               - 165 300,00 

  6) Zatrudnienia                                21 osoby 

Uwagi i informacje dodatkowe    
  
 
 
 
 



II.  Pierwszy etap prywatyzacji 
  

Pozycja Opis Załącznik 

Decyzja o prywatyzacji 
spółki  
 

Uchwała Nr 29/IV/2011 Rady Gminy i Miasta 
Wyszogród z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
określenia zasad zbywania udziałów lub akcji 
spółek z udziałem Gminy Wyszogród przez 
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród 

Link do uchwały http://ugimwyszogrod.bip.org.pl/?tree=35 

Wybór doradcy przy 
prywatyzacji spółki 
    

1. 
Tryb wyboru: na podstawie par. 4 ust. 8 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych 1. 

  
Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
 n.d  

2. Podmioty zgłaszające się 

     

  
Centrum Konsultingu Business Expert 
sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu, 
ul. Mickiewicza 14 

3. Link do zawiadomienia o wyborze oferty  n.d 

Doradca prywatyzacyjny 
    

Informacje dotyczące doradcy 
prywatyzacyjnego: 

Link do strony internetowej doradcy prywatyzacyjnego  
  n/d 

 
Centrum Konsultingu Business Expert 
sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu, 
ul. Mickiewicza 14  

  

 data zawarcia umowy:    09.05.2011 r.  

Analizy 
przedprywatyzacyjne 
 

 

Przygotowanie dokumentacji prywatyzacji obejmującej: 
1) analizę stanu prawnego majątku spółki, 

2) stan i perspektywy rozwoju spółki, 

3) wycenę wartości spółki dwoma metodami, 

4) analizę wykonania obowiązków w zakresie ochrony środowiska, 

5) przygotowanie memorandum informacyjnego o spółce, 

przygotowanie ogłoszenia prasowego o zaproszeniu do negocjacji  



Data odbioru analiz przedprywatyzacyjnych:  15.08.2011r.  

Uwagi i informacje 
dodatkowe 

      

  
 
 
 
 
III.  Drugi etap prywatyzacji  

  
III.C. Decyzja ministra wła ściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie trybu prywatyzacji - negocjacje podjęte na podstawie 
publicznego zaproszenia 
  

Pozycja Opis Załączniki 

Burmistrza Gminy i Miasta 
Wyszogród Nr  34/2011 z dnia 
17.08.2011 r w sprawie powołania 
Zespołu ds. Negocjacji w sprawie zbycia 
udziałów  Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o. 
 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta 
Wyszogród o zaproszeniu do negocjacji 
zainteresowane podmioty. 
Data 26.08.2011r. 

  

Publikacja ogłoszenia z zaproszeniem do 
negocjacji 
  

1. Data publikacji:  26.08.2011 r. 
Link do ogłoszenia 
 http://www.ugimwyszogrod.bip.org.pl 2. 

Data składania ofert wstępnych 
12.10.2011 r.  

Ocena ofert i dopuszczenie oferenta/ów 
     

1. 

Oferenci, którzy zgłosili propozycje 
zakupu udziałów  poprzez złożenie 
ofert wstępnych-  
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. 
z o. o. 

Zawiadomienie o inwestorach dopuszczonych do 
negocjacji 
     

2. 
Data składania ofert wiążących 
02.12.2011 r 

3. Oferenci, którzy zgłosili propozycje 



zakupu akcji/udziałów poprzez złożenie 
ofert wiążących -  

4. Oferenci dopuszczeni do negocjacji -  

5. Data rozpoczęcia negocjacji -  

Podpisanie pakietu socjalnego 
  

1. Data podpisania pakietu socjalnego -  Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli 
był ogłoszony 
  2. Informacja, czy pakiet został zawarty -  

Podpisanie umowy sprzedaży 
    

1. Data podpisania umowy -  Umowa prywatyzacyjna - zeskanowany dokument  
z wyłączeniem tych treści, które objęte są 
tajemnicą przedsiębiorstwa 
    

2. Wartość umowy -  

3. Cena za akcję/udział -  

4. Wartość programu inwestycyjnego -  

Przeniesienie własności akcji/udziałów Data przeniesienia własności 
Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli 
był ogłoszony 

Proces nieodpłatnego udostępniania 
akcji/udziałów osobom uprawnionym 
  

1. Data rozpoczęcia procesu -  Link do komunikatu prasowego w sprawie, jeżeli 
był ogłoszony 
  2. Liczba uprawnionych osób -  

Informacje dotyczące realizacji przez 
nabywcę zobowiązań prywatyzacyjnych 
  

1. 
Okres trwania programu  - 
inwestycyjnego 

   
2. 

Syntetyczna ocena realizacji programu 
inwestycyjnego -  

Rozliczenie umowy prywatyzacyjnej 
  

1. 
Data zakończenia nadzoru nad 
zobowiązaniami pozacenowymi -  

   
2. 

Data rozliczenia zobowiązań cenowych 
-  

Uwagi i informacje dodatkowe   

 Inwestor REMONDIS DROBIN 
Komunalna Sp. z o. o., złożył w dniu 
16.11.2011 r informację o wycofaniu się
ze składania oferty wiążącej na mocy § 8 
ust. 2 REGULAMINU 
PRZEPROWADZENIA 

  



NEGOCJACJI w sprawie wyboru 
inwestora nabywającego udziały Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w 
Wyszogrodzie Sp. z o.o. 
 

  
 
 
 
IV.   Informacje o nabywcy 

  
1. Nazwa nabywcy 

Link do strony internetowej nabywcy (w przypadku 
gdy nabywca posiada stronę internetową)  
       

2. Forma prawna 

3. Siedziba 

4. Przedmiot działania 

albo   

1. Imię i nazwisko 

2. Miejsce zamieszkania 

Uwagi i informacje dodatkowe   
  

 
 
 
V.    Informacje o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesu prywatyzacji 

  

1. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród  

2. Imię i nazwisko Aleksandra Wachaczyk 

3. Stanowisko Pełnomocnik Burmistrza 

Uwagi i informacje dodatkowe 

  
Objaśnienia: 



Ilekroć wzór karty prywatyzacji spółki przewiduje zamieszczenie informacji o oferencie lub uczestniku aukcji, we właściwym wierszu należy 
wpisać odpowiednio: 
  1)   jeżeli oferent albo uczestnik aukcji jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - nazwę lub firmę, 
pod którą działa, formę prawną i siedzibę, albo 
  2)   jeżeli oferent albo uczestnik aukcji jest osobą fizyczną - imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. 
 


