
AKT ZAŁOŻYCIELSKI 
KAMIEŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 

 
 
 § 1.  Wykonując uchwałę Nr XXVII/189/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 
z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie utworzenia nowej formy budownictwa komunalnego 
w gminie Kamień Pomorski - towarzystwa budownictwa społecznego -  
i uchwałę Nr XLVI/355/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 sierpnia 2009r 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 
z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie utworzenia nowej formy budownictwa komunalnego 
w gminie Kamień Pomorski - towarzystwa budownictwa społecznego - Bronisław Grze-
gorz Karpiński – Burmistrz Kamienia Pomorskiego oświadcza, że tworzy towarzystwo bu-
downictwa społecznego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej 
„towarzystwem”. 
 
         § 2.1. Firma towarzystwa brzmi „Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społeczne-
go spó łka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 
 2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej „ Kamieńskie TBS sp. z o.o.” 
 
         § 3.1. Siedzibą  towarzystwa jest miasto Kamień Pomorski. 
  2. Terenem działania  towarzystwa jest gmina Kamień Pomorski. 
 3. Towarzystwo, na zasadach zl ecenia, może wykonywać swą działalność na terenie 
innych gmin.  
 4. Dochody towarzystwa nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólni-
ków. Przeznacza się je w całości na działalność towarzystwa określoną w § 6.  

5. Zasoby mieszkaniowe będące własnością towarzystwa przeznacza się wyłącznie 
na najem dla rodzin, które ze względu na dochody nie mogą zaspokoić swoich potrzeb 
mieszkaniowych poprzez budowę lub kupno własnego mieszkania. 
 
         § 4. Czas trwania towarzystwa jest nieograniczony. 
 
 § 5. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o nie-
których formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1070, ze zm.), ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz w opar-
ciu o przepisy Kodeksu cywilnego o najmie. Do towarzystwa stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) 
oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego. 
 
 § 6. 1. Przedmiotem działalności  towarzystwa jest  budowanie domów mieszkalnych 
i ich eksploatacja na zasadach naj mu. 
2. Towarzystwo może również: 

1) nabywać budynki mieszkalne, 
2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie 

potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,  
3) wynajmować lokale użytkowe, znajdujące się w budynkach towar zystwa, 

   4) sprawować, na podstawie umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi i nie-
mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych 
budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych 
budynków mieszkalnych, 

   5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym 
  i infrastrukturą towarzyszącą,  polegającą na: 

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych 
oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym, 



b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków 
przyszłych właścicieli, 

c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjono-
waniem zasobu mieszkaniowego,  

d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących wła-
snością towarzystwa. 

3. Przedmiotem działalności towarzystwa, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, 
    w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa miesz-        
    kaniowego, opisanym w ust. 1 i  2, jest: 
1) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z, 
2) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zleceni e – PKD 68.32.Z , 
3) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 

PKD 68.20.Z , 
4) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkal-

nych – PKD 41.20.Z, 
5) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z , 
6) przygotowanie terenu pod budow ę – PKD 43.12.Z , 
7) wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z, 
8) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyj-

nych – PKD 43.22.Z, 
9) wykonywanie pozosta łych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z, 
10)  tynkowanie – PKD 43.31.Z, 
11)  zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z, 
12)  posadzkarstwo, tapetowani e i oblicowywanie ścian –PKD 43.33.Z, 
13)  malowanie i szklenie – 43.34.Z, 
14)  wykonywanie pozosta łych robót budowl anych wykończeniowych – PKD 43.39.Z , 
15)  wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych – PKD 43.91.Z , 
16)  pozosta łe specjalistyczne roboty budo wlane, gdzie indziej niesklasyfikowane –  

 PKD 43.99.Z . 
 

§ 7. Mieszkania budowane przez Towarzystwo z udziałem środków publicznych 
podlegają  regulacji normatywnej w zakresie: 
1) norm zużycia energii cieplnej na ogrzewanie pomieszczeń i dostawę ciepłej wody,    
2) podzia łu na kategorie wielkościowe z przypisanymi im minimalnymi standardami            
     powierzchniowymi,  
3) minimalnego standardu wyposażenia technicznego, 
4) intensywności zasiedlenia początkowego, 
5) szacunkowego kosztu budowy 1 m² powierzchni użytkowej budowanych mieszkań, 

zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie 
warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków  Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących  lokali i budynków finansowa-
nych przy udziale tych środków (Dz. U. z 2007 r . Nr 212, poz. 1556 ) . 

 
§ 8.1. Kapitał zakładowy towarzystwa wynosi 19.000 (dziewiętnaście tysięcy) zło-

tych i dzieli się na 190 (sto dziewięćdziesiąt) udziałów po 100 (sto) złotych każdy. 
2. Udzia ły są równe i niepodzielne. 
3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 
4. Wkłady na kapitał zakładowy towarzystwa mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub  
    niepieniężnej (aportów). 
 
  § 9. Wszystkie  udziały w ilości 190 (sto dziewięćdziesiąt) w kapitale zakładowym 
towarzystwa obejmuje jedyny wspólnik – GMINA KAMIEŃ POMORSKI i pokrywa je wkła-
dem pieniężnym w wysokości 19.000 złotych - 190 udziałów. 
 



§ 10. Podwyższenie kapitału zakładowego towarzystwa do kwoty 1000 krotności 
kapitału zakładowego w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku nie stanowi zmiany Aktu 
Założycielskiego towarzystwa i następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólni-
ków. 

 
§ 11.1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą zostać 

zobowiązani do dokonywania dopłat w wysokości trzykrotnej wartości nominalnej posia-
danych udziałów. 

2. Wysokość i terminy dopłat określa Walne Zgromadzenie. 
 

§ 12.  Organami  towarzystwa są: 
1) Zgromadzenie Wspólników, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Zarząd. 

 
§ 13. Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz na rok w ciągu czterech miesięcy 

po upływie roku obrachunkowego, jako Zgromadzenie zwyczajne, a nadzwyczajne Zgro-
madzenie Wspólników zwołuje się w miarę potrzeb. 

 
§ 14. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy przewidziane w Kodek-

sie spółek handlowych or az niniejszym akcie założycielskim a w szczególności: 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności towarzystwa,  oraz 

sprawozdania f inansowego za ubiegły rok obrotowy,  
2) udzielenie członkom organów towarzystwa absolutorium z wykonania przez nich obo-

wiązków,  
3) ustalanie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, 
4) powzięcie  uchwały o podziale zysku  albo pokryciu straty, 
5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomo-

ści,  
6) podwyższenie kapitału zakładowego  towarzystwa,  
7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiąza-

niu towarzystwa lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
8) zwrot dop łat, 
9) powoływanie i  odwoływanie  członków  Rady Nadzorczej, 
10)  zmiany umowy  towarzystwa, 
11)  uchwalenie regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej, 
12)  podejmowanie decyzji o tworzeniu oddziałów, 
13)  przystępowanie do innych spó łek lub podobnych podmi otów publiczno-prawnych, 
14)  zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ustawy z dni a 15 września 2000 r. Kodeks      

spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz, 1037 ze zm.) , 
15)  zbycie przedsiębiorstwa lub rozwiązanie towarzystwa, 
16)  inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników w myśl przepisów 

 prawa. 
 
 § 15. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia 
o wartości trzykrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwa ły 
wspólników. 

 
§ 16.1. Rada Nadzorcza jest organem kontroli i nadzoru sprawowanego w imieniu             

wspólników. 
2. W skład Rady Nadzor czej wchodzi od trzech do dziewięciu członków, przy czym każdo-

razowy sk ład Rady Nadzor czej określa Zgromadzenie Wspólników. 



3. W skład Rady Nadzorczej wchodzą trzej przedstawiciele Gminy Kamień Pomorski oraz 
po jednym przedstawicielu gmin, na których terenie Towarzystwo podejmie działalność 
zgodnie z § 3 ust. 3 tego aktu za łożycielskiego. 

4. Rada Nadzor cza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie        
    Wspólników. 
5. Członkowie Rady Nadzor czej pobierają wynagrodzenie. 
6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata. 
 

§ 17.1. Zarząd towarzystwa  liczy od jednej do trzech osób powołanych uchwałą  
Rady Nadzor czej.  
2. Zarząd  prowadzi sprawy towarzystwa i reprezentuje go na zewnątrz. 
3. W przypadku zarządu wieloosobowego uchwały zarządu zapadają bezwzględną więk-
szością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. 
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólni-
ków. 
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 
 

§ 18. 1. Rok obr achunkowy towarzystwa pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
2. Pierwszy rok obrachunkowy trwa do 31 grudnia 2009 r.   
 

§ 19. Towarzystwo prowadzić będzie księgowość zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa. 

 
§ 20. Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa re-

gulamin wynajmowania mieszkań w budynkach Kamieńskiego TBS sp. z o.o. stanowiący 
integralną część aktu za łożycielskiego towarzystwa. 

 
§ 21.1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu  w zasobach towarzy-

stwa - ustala się zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych for-
mach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z póź. 
zm.). 
2. Czynsz za najem lokali użytkowych bądź dzierżawę obiektów użytkowych nie podlega 

regulacjom ustawowym. 
3. Środki finansowe pochodzące z odpisów na remonty będą gromadzone na wydzielo-

nych kontach bankowych i w obligacjach Skarbu Państwa. Mogą być one użyte jedynie 
i wyłącznie na remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych. 

4. W przypadku najemców lokali mieszkalnych, którzy nie złożyli w terminie deklaracji  
o dochodach l ub w złożonych deklaracjach dochód na członka gospodarstwa domowe-
go przekroczył w poprzednim roku poziom określony w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  
26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm) towarzystwo może wypowiedzieć umowę 
najmu w części dotyczącej czynszu. W takim przypadku nie stosuje się ograniczenia 
czynszu wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektó-
rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 
1070 z późn. zm). 

 
 § 22. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości. 
  
 § 23. Koszty spor ządzenia Aktu Założycielskiego ponos i  Gmina Kamień Pomorski.  
 

§ 24. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim 
mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawne doty-
czące spó łek z ograniczoną odpowiedzialnością. 


