Kraków, dnia 20 października 2021 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Wnioskodawca:

Real-Construct Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie, adres: ul. Siewna 44, 31-231 Kraków,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
– Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000123369, NIP: 6771001609

PISMO W SPRAWIE ZGŁOSZENIA PLANU PODZIAŁU
Działając w imieniu spółki Real-Construct sp. z o.o., jako jej Prezes zarządu uprawniony do
samodzielnej reprezentacji, wyjaśniam co następuje.
Działajac na podstawie art. 535 § 1 w związku z art. 537 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wraz ze
zgłoszeniem planu podziału z dnia 20 października do sądu, wnioskodawca nie składa wniosku, o
którym mowa w art. 537 § 2 Kodeksu spółek handlowych o wyznaczenie biegłego do zbadania
planu podziału z uwagi na wyrażenie przez wszystkich wspólników Wnioskodawcy zgód w trybie
art. 5381 §1 Kodeksu spółek handlowych na odstąpienie od tego wymogu (zgody wszystkich
wspólników stanowią załączniki do planu podziału).
Wspólnicy zgodnie odstąpili od wymogów w zakresie:
- Udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.,
- Sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.
- Badania planu podziału przez biegłego i wydania opinii.

___________________________
Prezes Zarządu
Marek Borczowski

Kraków, dnia 20 października 2021 r.

PEŁNOMOCNICTWO
Ja, niżej podpisany Marek Borczowski, działając w imieniu spółki Real-Construct Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Siewna 44, 31-231 Kraków, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie pod numerem KRS: 0000123369, NIP: 6771001609 (dalej: Spółka) jako Prezes
Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, niniejszym udzielam pełnomocnictwa,
radcy prawnemu Łukaszowi Kania (nr wpisu KR-3031 OIRP Kraków)
(adres do korespondencji: K&P Kancelaria Prawna Kania Pavlenko Sp. k., ul. Lwowska 2/8 30-548
Kraków)
do działania w imieniu Spółki i reprezentowania jej przed sądami powszechnymi wszystkich
instancji, w tym w szczególności przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
oraz przed sądem wyższej instancji, w każdej sprawie związanej z dokonywanym przez Spółkę
podziałem przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, na
podstawie planu podziału z dnia 20 października 2021 r.
Pełnomocnictwo upoważnia do udziału w całym postępowaniu związanym z podziałem przez
wydzielenie, w tym do zgłoszenia w imieniu Spółki do sądu planu podziału.
Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

_________________________________
Prezes Zarządu Real-Construct Sp. z o.o.
Marek Borczowski

KRAKÓW, DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI
REAL-CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
(KRS NR 0000123369)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU
REAL-CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
W dniu 20 października 2021 r. w lokalu spółki przy ul. Siewnej 44 w Krakowie
odbyło się posiedzenie Zarządu Real-Construct spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. W posiedzeniu uczestniczył Marek Borczowski - Prezes
Zarządu oraz Marcin Borczowski – członek Zarządu.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie planu podziału Real-Construct spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przez wydzielenie RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Na posiedzeniu Zarządu podjęto jednomyślnie następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 1 ZARZĄDU
REAL-CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU PODZIAŁU REAL-CONSTRUCT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE RC parking SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1
1.

Niniejszym uchwala się Plan Podziału spółki Real-Construct spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wydzielenie spółki RC parking
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wydzielenie zostanie
dokonane na bazie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki RealConstruct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to
zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi Oddział spółki.
Oddział ten jest jednostką wyodrębnioną w strukturze przedsiębiorstwa
organizacyjnie, finansowo, funkcjonalnie i prawnie i jako taki stanowi
zespół składników materialnych i niematerialnych, przy pomocy których
można prowadzić odrębny, niezależny i samodzielny zakład
(przedsiębiorstwo) przeznaczone do samodzielnej realizacji określonych

działań gospodarczych, tj. prowadzenia działalności bezpośrednio
związanej z zarządzaniem parkingiem znajdującym się przy ul.
Mieczysława Medweckiego 49 w Balicach (dalej jako „parking TINA” lub
„parking”).
Działalność Oddziału obejmuje w szczególności działalność związaną z
zarządzaniem parkingiem; zawieraniem, realizacją i nadzorem nad
prawidłową realizacją umów dotyczących parkingu, w tym umów najmu,
umów o współpracy czy umów z dostawcami mediów do nieruchomości;
utrzymywanie kontaktów i załatwianie wszelkich spraw z kontrahentami
w zakresie korzystania przez nich z parkingu.
Oddział ten stanowi więc zorganizowaną część przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz w rozumieniu art. 2 pkt 27e
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Spółka RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku
wydzielenia, przejmie prawa i obowiązki związane z Oddziałem
(zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa), szczegółowo określone w
niniejszym planie podziału, w tym także zobowiązania Oddziału.
Spółka RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po
dokonaniu wydzielenia, uzyska majątek stanowiący zorganizowaną
część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15
lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w
rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług.
Majątek ten, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, funkcjonalnie i
prawnie, będzie zespołem składników materialnych i niematerialnych,
przy pomocy których prowadzone będzie odrębne, niezależne i
samodzielne przedsiębiorstwo (zakład), samodzielnie realizujące
zadania gospodarcze w postaci prowadzenia działalności bezpośrednio
związanej z zarządzaniem parkingiem TINA.
2.

Spółce Real-Construct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po
dokonaniu wydzielenia, pozostanie majątek stanowiący zorganizowaną
część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15
lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w
rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług.
Majątek ten, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, funkcjonalnie i
prawnie, to zespół składników materialnych i niematerialnych, przy

pomocy których prowadzone jest odrębne, niezależne i samodzielne
przedsiębiorstwo
(zakład),
samodzielnie
realizujące
zadania
gospodarcze w postaci prowadzenia działalności operacyjnej Spółki
Dzielonej polegającej na montażu urządzeń przemysłowych, robót
budowlanych i działalności deweloperskiej.
3.

1.

2.

W związku z powyższym, zarówno majątek przejmowany przez RC
parking spółkę z o.o. na skutek podziału, jak i majątek pozostający w
spółce Real-Construct spółka z o.o. stanowić będą zorganizowaną
część przedsiębiorstwa. Brak więc będzie przychodu w rozumieniu art.
12 ust. 1 pkt 9 oraz pkt 8b ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku
dochodowym od osób prawnych.
§2
Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale
Spółkami uczestniczącymi w podziale będą Real-Construct spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jako Spółka
Dzielona) oraz RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie (jako Spółka Nowo Zawiązana).
Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce nowo zawiązanej
Stosunek wymiany udziałów spółki dzielonej na udziały spółki
nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat – 3 udziały w
spółce dzielonej dają 1 udział w spółce nowo zawiązanej. Nie
ustanawia się obowiązku wniesienia dopłat.
Podział między wspólników dzielonej spółki udziałów spółki nowo
zawiązanej oraz zasady podziału – podział zostanie dokonany w
proporcji, jaka obowiązuje w spółce dzielonej odnośnie do liczby
udziałów poszczególnych wspólników
Kapitał zakładowy spółki RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością będzie wynosił 139.230 zł (słownie: sto trzydzieści
dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych) i dzielił się na 1989
równych i niepodzielnych udziałów po 70 zł każdy, z czego:
i. Pan Marek Borczowski obejmie 1225 udziałów po 70 złotych
każdy, o łącznej wartości 85.750 złotych (słownie: osiemdziesiąt
pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych):
ii. Pan Marcin Borczowski obejmie 764 udziałów po 70 złotych
każdy, o łącznej wartości 53.480 złotych (słownie: pięćdziesiąt
trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych):

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej obejmą wszyscy wspólnicy Spółki
Dzielonej w takiej samej proporcji pomiędzy sobą jaka jest w Spółce
Dzielonej.
Aby zachować proporcje, 3 udziały w Spółce Dzielonej dają 1 udział w
Spółce Nowo Zawiązanej. Nie ustanawia się obowiązku wniesienia
dopłat.
3.

W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego.
Wydzielenie nastąpi ze środków pochodzących z kapitału zapasowego
Spółki Dzielonej.

4.

Część kapitału zapasowego Spółki Dzielonej zostanie wyodrębniona ze
Spółki Dzielonej i przeznaczona na kapitał zakładowy RC parking spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 139.230 zł (słownie: sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych) oraz na kapitał
zapasowy RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszego planu podziału.

5.

Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku
spółki nowo zawiązanej
Dzień, od którego udziały spółki RC parking spółka z o.o. uprawniać
będą do uczestnictwa w zysku tej spółki to dzień zarejestrowania spółki
RC parking w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.

6.

Prawa przyznane przez spółki nowo zawiązane wspólnikom oraz
osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej
Szczególne korzyści dla członków organów spółek lub innych osób
uczestniczących w podziale
Nie wprowadza się w spółce RC parking spółka z o.o. żadnych praw
przyznawanych osobiście wspólnikom lub osobom szczególnie
uprawnionym z uwagi na to, że prawa takie nie zostały ustanowione w
Real-Construct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nie
wprowadza się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów
spółek lub innych osób uczestniczących w podziale.

1.

2.

§3
Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadnie własność następujących nieruchomości
wraz z przynależnościami i częściami składowymi:
a) Działka nr 721/1 o powierzchni 0,52 ha stanowiąca nieruchomość
gruntową, położona w Balicach (gmina Zabierzów) – numer księgi
wieczystej KR2K/00017401/0
b) Działka nr 722/1 o powierzchni 0,26 ha stanowiąca nieruchomość
gruntową, położona w Balicach (gmina Zabierzów) – numer księgi
wieczystej KR2K/00017704/4
c) Działka nr 723/1 o powierzchni 0,27 ha stanowiąca nieruchomość
gruntową, położona w Balicach (gmina Zabierzów) – numer księgi
wieczystej KR2K/00017783/1
Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadną środki pieniężne (na rachunkach
bieżących oraz w kasie), należności oraz zobowiązania w kwotach
wynikających z poniższych tabeli.

202-3
R
202-3-00146
202-3-00153
202-3-08465
202-3-08493
202-3-08494
202-3-08572
202-3-09860
202-3-10508
202-3-10997
202-3-14089

Zobowiązania
KSI SYSTEM SP. Z O.O
TAURON SPRZEDAŻ
UNIVISTA
PUTEK
ELAVON FINANCIAL SER
MIKI
SULTOF
EDEN SPRINGS
REALIZACJE TECHNICZN
TELEVEND

173 514,35 zł
948,00
185,12
27 675,00
242,00
59,35
190,08
713,28
240,16
143 112,55
148,81

208
208-08272
208-08425
208-08428
208-10376

R

Należności
DETAL
MWM CARS
JAMAR
LOBEXIM

14 912,58 zł
1 405,00
7 429,00
2 400,00
3 678,58

131
131-18
131-37

R
R
R

Rachunek bieżący
mBank
ING PLN

102

R

Kasa

1 318 516,46 zł
818 545,46
499 971,00
22 402,40 zł

3.

Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadną we własność następujące składniki
majątkowe, zgodnie z poniższymi inwentarzami, znajdujące się na
terenie działek oznaczonych w § 3 ust. 1 niniejszego planu.
Księga inwentarzowa MTBAL

Nazwa
Automat do otwierania bramy
Budynek myjni+ plac manewrowy ( Etap1)
Budynek usługowo- biurowy ( Etap2)
Budynek usługowo-biurowy 6 szt ( Etap 3)
Działka Balice 721/1 0,52 ha
Działka Balice 722/1 26 Arów
Działka Balice 723/1 27 Arów
Garaż 12x6x3 (Etap 1)
Konstrukcja stalowa – blaszak
Meble biurowe
Meble kuchenne
Myjnia tunelowa
Odkurzacz – Balice
Ogrodzenie
Plac biologicznie czynny ( Etap2)
Plac biologicznie czynny ( Etap1)
Plac biologicznie czynny ( Etap3)
Plac parkingowy 1389 m2 ( Etap 3)
Plac parkingowy 824,60 m2 ( Etap2)
Plac parkingowy 1216 m2 (Etap1)
Studnia głębinowa
System filtracji
System monitoringu parking Balice
System parkingowy
Wiata ( Etap 3)
Zbiornik żelbet. na deszczówkę 58m3 ( Etap 1)
Zbiornik żelbet. na deszczówkę 151m3 ( Etap 3)
Zbiorniki na deszczówkę 4 szt ( Etap 2 )
PEUGEOT EXPERT KR4C679
Drukarka fiskalna Posnet Thermal XL
Renault Trafic Osobowy KR2PU29
RAZEM

Wartość brutto
Wartość netto
(zł)
(zł)
3 170,00
0,00
1 025 896,75
1 017 347,61
356 470,59
354 985,30
871 826,50
866 377,58
2 185 000,00
2 185 000,00
1 024 521,07
1 024 521,07
758 850,00
758 850,00
136 046,03
134 912,33
5 934,96
0,00
8 760,00
0,00
5 000,00
0,00
504 496,56
487 680,02
27 784,00
26 394,80
18 609,75
18 400,39
91 953,64
91 263,99
65 681,17
64 695,97
105 089,88
103 907,62
196 809,73
194 595,62
283 150,42
281 026,80
172 297,07
169 712,63
25 262,78
25 052,26
39 360,32
38 048,32
39 588,11
38 598,41
133 524,30
127 515,70
199 247,94
198 002,64
120 086,51
119 085,79
212 489,66
211 161,60
232 231,11
231 263,48
70 512,60
0,00
2 500,00
0,00
82 461,59
56 348,75
9 004 613,04

8 824 748,68

Księga inwentarzowa
Nazwa
ZESTAW KOMPUTEROWY DELL
DRUKARKA CANON PIXMA MG 3650BL
KAMERA IP KENIK KG-4040TZS
SIEC MIKRO TIK ROUTER BOARD SXT LTE
SIEC ROUTER BOARD CRS105-5S-FB
MON. KAMERA IP DAHUA IPC-A26P
lampa led parking
lampa led parking
lampa led parking
lampa led parking
myjka ciśnieniowa parking
lampa led parking
lampa led parking
klimatyzator przenośny
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASER HP
RAZEM

4.

Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadają łącznie, zgodnie z punktami 1, 2 oraz 3
niniejszego paragrafu, następujące wartości:

Łącznie ZCP
Środki trwałe
Należności
Środki pieniężne na rachunkach
Środki pieniężne w kasie
Zobowiązania
Łącznie ZCP

5.

Wartość netto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

RAZEM
8 824 748,68
14 912,58
1 318 516,46
22 402,40
173 514,35
10 007 065,77

Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadają również prawa i obowiązki wynikające z:
• Wszelkich decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, zezwoleń, ulg
oraz z innych podobnych zdarzeń prawnych lub czynności prawnych,

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

pozostających w związku z przejmowanymi składnikami majątkowymi
wchodzącymi w skład przejmowanej zorganizowanej części
przedsiębiorstwa – także jeśli nie zostały wprost wymienione poniżej, a
w
szczególności
wszelkie
zgody,
pozwolenia,
zezwolenia,
zaświadczenia oraz wszelkie inne dokumenty związane z
nieruchomościami
objętymi
księgami
wieczystymi
numer
KR2K/00017401/0, KR2K/00017704/4, KR2K/00017783/1
Umowa o prowadzenie rachunków bankowych z ING Bank Śląski S.A.
Umowa o prowadzenie rachunków bankowych z mBank S.A
Umowa o świadczenie usług zarządzania i obsługi działalności „Parking
Tina” z dn. 05 lutego 2018 z Univista Stanisław Ładocha
Umowa z dn. 25 stycznia 2018 r. o akceptacje kart płatniczych z Elavon
Financial Services Designated Activity Company wraz z późniejszymi
aneksami
Umowy o sprzedaż Energii Elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
z TAURON Sprzedaż Sp. z o. o.
Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja
zawarta z firmą TAURON Dystrybucja S.A.
Umowa Sprzedaży urządzeń nr 1/2018/Real-Construct z dn. 3 grudnia
2018 r. na sprzedaż Myjni tunelowej Istobal 4TC600 oraz urządzenia do
recyklingu Bioclean OZW15S z firmą SULTOF Sp. z o. o.
Umowa z 10 kwietnia 2018 z MPL Services Sp. z o. o. o korzystanie z
miejsca parkingowego na Parkingu Terenowym (P2) położonym na
terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w
Krakowie
Umowa z 1 kwietnia 2018 r. z Małgorzatą Deńko; najem placu o
powierzchni 2391 m2 w Balicach przy ul. Kpt. Medweckiego,
położonego na działce ew. nr 720/1 obręb 0002
Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MIKI Mieczysław
Jakubowski o wywóz odpadów
Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu z dn. 1 marca 2018 z
firmą GTR NETWORKS Bartłomiej Konieczny
Umowa o dostarczanie wody (pakiet 7/8) z Eden Springs Sp. z o. o.
Umowa z dn. 25 stycznia 2021 r. z TELEVEND Paweł Ożga o
udostępnienie Panelu Administracyjnego Nayax i udzielenie wsparcia
technicznego
Umowa na dostawę, montaż i serwis systemu parkingowego wraz z
aplikacją płatniczą z dn. 14 września 2020 r. z GREEN Center Polska
Sp. z o. o.
Umowa na roboty budowlane nr 01072019 z dn. 18 września 2019 r. z
Piotrem Lisieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
„Realizacje Techniczne Piotr Lisiecki”
Umowa nr 175/08/2021 – RTPL z sierpnia 2021 z Piotrem Lisieckim
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Realizacje

•

•
•
•
•
•
•

Techniczne Piotr Lisiecki” na wykonanie prac na potrzeby parkingu dla
samochodów osobowych wraz z wiatą oraz na potrzeby pojedynczego
stanowiska mycia dla aut osobowych
Polisa nr 4360002400359 z dn. 2 lutego 2021 r. z Sopockie
Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA – ubezpieczenie mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie OC z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej
Umowa Nr 885/2018/Balice o zaopatrzenie w wodę z dn. 9 kwietnia
2018 r. z Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w
Zabierzowie
Umowy o dostarczanie paliwa gazowego z PGNiG Obrót Detaliczny Sp.
z o. o.
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej z Polską Spółką Gazownictwa
Sp. z o. o.
Pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w
Krakowie z dn. 3 września 2020 r., znak KR.ZUZ.2.4210.382.200.JS
(Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Umowa z 17 września 2021 r. z Inter Fleet Sp. z o. o. - oddanie części
parkingu do korzystania wraz z lokalem usługowym
Umowa z 1 sierpnia 2019 r. z Ba Car Rental Sp. z o. o. - oddanie części
parkingu do korzystania wraz z lokalem usługowym
§4

1.

Na nowo zawiązaną RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z dniem wydzielenia przypadają również stanowiska
pracy, a wraz z nimi prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę
zawartej z osobą wymienioną w dokumencie Zarządu Real-Construct
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19.07.2021 roku –
panem Dariuszem Palonek. W dniu wydzielenia z mocy prawa, na
podstawie art. 231 k.p. RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością stanie się pracodawcą tego pracownika.

2.

W okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do dnia wpisania RC
parking spółka z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, Spółka Dzielona, a w jej ramach Oddział, będą prowadzić
działalność. W związku z powyższym we wskazanym okresie mogą
wystąpić zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów Spółki
Dzielonej, jak i w strukturze jej zatrudnienia. Wszelkie nowe prawa i
obowiązki powstałe w tym okresie, związane z działalnością Oddziału,
zostaną przeniesione na RC parking spółka z o.o. jako składniki
przejmowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Od dnia sporządzenia Planu Podziału Spółka Dzielona w ramach
działalności Oddziału będzie prowadziła swoją działalność w taki
sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości
ekonomicznej oraz profilu działalności Oddziału.
§5
Pozostałe, niewymienione powyżej, składniki majątku Spółki Dzielonej nie
podlegają podziałowi i pozostają przy Real-Construct spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
§6
Zważywszy na fakt, że wspólnicy Spółki Dzielonej, będący jednocześnie
wspólnikami spółki Nowo Zawiązanej wyrazili na podstawie art. 5381 § 1 k.s.h.
stosowne zgody na zastosowanie procedury uproszczonej podziału Spółki
Dzielonej, Zarząd Spółki Dzielonej odstąpił od udzielenia informacji, o której
mowa w art. 536 § 4 k.s.h, odstąpił od sporządzenia oświadczenia, o którym
mowa w art. art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h. oraz odstąpił od poddania Planu Podziału
badaniu biegłego i uzyskania jego opinii.
§7
Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na
stronie
internetowej
Spółki
Dzielonej
pod
adresem:
https://www.realconstruct.pl/ zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h.
§8
Przyjmuje się listę następujących załączników do niniejszego planu podziału:
•
Załącznik A – projekt uchwały w sprawie podziału Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Real-Construct spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
•

Załącznik B – projekt uchwały w sprawie podziału Wspólników RC
parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

•

Załącznik C – projekt umowy dla RC parking spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością

•

Załącznik D – oświadczenie wspólnika Marka Borczowskiego z dnia 20
października 2021 roku o odstąpieniu od wymogów zgodnie z art. 5381 §
1 k.s.h.

•

Załącznik E – oświadczenie wspólnika Marcina Borczowskiego z dnia 20
października 2021 roku o odstąpieniu od wymogów zgodnie z art. 5381 §
1 k.s.h.

•

Załącznik F – oświadczenie pana Marcina Borczowskiego z dnia 20
października 2021 roku o wyrażeniu zgodny na objęcie funkcji prezesa
zarządu RC parking spółka z o.o.

•

Załącznik G – ustalenie wartości majątku Real-Construct spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 września 2021 roku,

•

Załącznik H – sprawozdanie finansowe Real-Construct spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów podziału na
dzień 30 września 2021 roku,

Z braku wolnych wniosków Prezes Zarządu zamknął posiedzenie Zarządu.

_______________
Marek Borczowski

_______________
Marcin Borczowski

ZAŁĄCZNIK A
DO PLANU PODZIAŁU REAL-CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE RC

parking SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW REALCONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Działając na podstawie art. 541 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Real-Construct spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie postanawia co następuje:
§1
1. Dokonuje się podziału Real-Construct spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością i wydziela się nową spółkę RC parking spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
Zgromadzenie Wspólników głosuje ZA dokonaniem wydzielenia.
2. Udziały w Spółce RC parking spółka z o.o. obejmą wszyscy wspólnicy spółki
Real-Construct spółka z o.o. w takiej samej proporcji pomiędzy sobą jaka jest w
spółce Real-Construct spółka z o.o.
Aby zachować proporcje, 3 udziały w Real-Construct spółka z o.o. dadzą 1
udział w spółce RC parking spółka z o.o.
3. W Real-Construct spółka z o.o. nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego.
Wydzielenie nastąpi z środków pochodzących z kapitału zapasowego RealConstruct spółka z o.o.
4. Część kapitału zapasowego Real-Construct spółka z o.o. zostanie
wyodrębniona ze spółki Real-Construct spółka z o.o. i przeznaczona na kapitał
zakładowy RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie
139.230 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści
złotych) oraz na kapitał zapasowy RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, zgodnie z postanowieniami § 3 planu podziału z dnia 20
października 2021 r.

5. Nie wprowadza się żadnych praw przyznawanych osobiście wspólnikom lub
osobom szczególnie uprawnionym w RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
§2
1. Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadnie własność następujących nieruchomości wraz z
przynależnościami i częściami składowymi:
a) Działka nr 721/1 o powierzchni 0,52 ha stanowiąca nieruchomość gruntową,
położona w Balicach (gmina Zabierzów) – numer księgi wieczystej
KR2K/00017401/0
b) Działka nr 722/1 o powierzchni 0,26 ha stanowiąca nieruchomość
gruntową, położona w Balicach (gmina Zabierzów) – numer księgi wieczystej
KR2K/00017704/4
c) Działka nr 723/1 o powierzchni 0,27 ha stanowiąca nieruchomość
gruntową, położona w Balicach (gmina Zabierzów) – numer księgi wieczystej
KR2K/00017783/1
2. Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadną środki pieniężne (na rachunkach bieżących oraz
w kasie), należności oraz zobowiązania w kwotach wynikających z poniższych
tabeli.
202-3
R
202-3-00146
202-3-00153
202-3-08465
202-3-08493
202-3-08494
202-3-08572
202-3-09860
202-3-10508
202-3-10997
202-3-14089

Zobowiązania
KSI SYSTEM SP. Z O.O
TAURON SPRZEDAŻ
UNIVISTA
PUTEK
ELAVON FINANCIAL SER
MIKI
SULTOF
EDEN SPRINGS
REALIZACJE TECHNICZN
TELEVEND

173 514,35 zł
948,00
185,12
27 675,00
242,00
59,35
190,08
713,28
240,16
143 112,55
148,81

208
208-08272
208-08425
208-08428
208-10376

R

Należności
DETAL
MWM CARS
JAMAR
LOBEXIM

14 912,58 zł
1 405,00
7 429,00
2 400,00
3 678,58

131

R

Rachunek bieżący

1 318 516,46 zł

131-18
131-37

R
R

mBank
ING PLN

818 545,46
499 971,00

102

R

Kasa

22 402,40 zł

3.

Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadną we własność następujące składniki
majątkowe, zgodnie z poniższymi inwentarzami, znajdujące się na terenie
działek oznaczonych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.
Księga inwentarzowa MTBAL

Nazwa
Automat do otwierania bramy
Budynek myjni+ plac manewrowy ( Etap1)
Budynek usługowo- biurowy ( Etap2)
Budynek usługowo-biurowy 6 szt ( Etap 3)
Działka Balice 721/1 0,52 ha
Działka Balice 722/1 26 Arów
Działka Balice 723/1 27 Arów
Garaż 12x6x3 (Etap 1)
Konstrukcja stalowa – blaszak
Meble biurowe
Meble kuchenne
Myjnia tunelowa
Odkurzacz – Balice
Ogrodzenie
Plac biologicznie czynny ( Etap2)
Plac biologicznie czynny ( Etap1)
Plac biologicznie czynny ( Etap3)
Plac parkingowy 1389 m2 ( Etap 3)
Plac parkingowy 824,60 m2 ( Etap2)
Plac parkingowy 1216 m2 (Etap1)
Studnia głębinowa
System filtracji
System monitoringu parking Balice
System parkingowy
Wiata ( Etap 3)
Zbiornik żelbet. na deszczówkę 58m3 ( Etap 1)
Zbiornik żelbet. na deszczówkę 151m3 ( Etap 3)
Zbiorniki na deszczówkę 4 szt ( Etap 2 )
PEUGEOT EXPERT KR4C679
Drukarka fiskalna Posnet Thermal XL
Renault Trafic Osobowy KR2PU29

Wartość brutto
(zł)
Wartość netto (zł)
3 170,00
0,00
1 025 896,75
1 017 347,61
356 470,59
354 985,30
871 826,50
866 377,58
2 185 000,00
2 185 000,00
1 024 521,07
1 024 521,07
758 850,00
758 850,00
136 046,03
134 912,33
5 934,96
0,00
8 760,00
0,00
5 000,00
0,00
504 496,56
487 680,02
27 784,00
26 394,80
18 609,75
18 400,39
91 953,64
91 263,99
65 681,17
64 695,97
105 089,88
103 907,62
196 809,73
194 595,62
283 150,42
281 026,80
172 297,07
169 712,63
25 262,78
25 052,26
39 360,32
38 048,32
39 588,11
38 598,41
133 524,30
127 515,70
199 247,94
198 002,64
120 086,51
119 085,79
212 489,66
211 161,60
232 231,11
231 263,48
70 512,60
0,00
2 500,00
0,00
82 461,59
56 348,75

RAZEM
Księga inwentarzowa
Nazwa
ZESTAW KOMPUTEROWY DELL
DRUKARKA CANON PIXMA MG 3650BL
KAMERA IP KENIK KG-4040TZS
SIEC MIKRO TIK ROUTER BOARD SXT LTE
SIEC ROUTER BOARD CRS105-5S-FB
MON. KAMERA IP DAHUA IPC-A26P
lampa led parking
lampa led parking
lampa led parking
lampa led parking
myjka ciśnieniowa parking
lampa led parking
lampa led parking
klimatyzator przenośny
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASER HP
RAZEM

4.

9 004 613,04

8 824 748,68

Wartość netto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadają łącznie, zgodnie z punktami 1, 2 oraz 3
niniejszego paragrafu, następujące wartości:

Łącznie ZCP

RAZEM

Środki trwałe
Należności
Środki pieniężne na rachunkach
Środki pieniężne w kasie
Zobowiązania
Łącznie ZCP

5.

8 824 748,68
14 912,58
1 318 516,46
22 402,40
173 514,35
10 007 065,77

Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadają również prawa i obowiązki wynikające z:
• Wszelkich decyzji administracyjnych, zgód, zezwoleń, ulg oraz z innych
podobnych zdarzeń prawnych lub czynności prawnych, pozostających w
związku z przejmowanymi składnikami majątkowymi wchodzącymi w

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

skład przejmowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa – także jeśli
nie zostały wprost wymienione poniżej, a w szczególności wszelkie
zgody, pozwolenia, zezwolenia, zaświadczenia oraz wszelkie inne
dokumenty związane z nieruchomościami objętymi księgami wieczystymi
numer KR2K/00017401/0, KR2K/00017704/4, KR2K/00017783/1
Umowa o prowadzenie rachunków bankowych z ING Bank Śląski S.A.
Umowa o prowadzenie rachunków bankowych z mBank S.A
Umowa o świadczenie usług zarządzania i obsługi działalności „Parking
Tina” z dn. 05 lutego 2018 z Univista Stanisław Ładocha
Umowa z dn. 25 stycznia 2018 r. o akceptacje kart płatniczych z Elavon
Financial Services Designated Activity Company wraz z późniejszymi
aneksami
Umowy o sprzedaż Energii Elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
z TAURON Sprzedaż Sp. z o. o.
Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja
zawarta z firmą TAURON Dystrybucja S.A.
Umowa Sprzedaży urządzeń nr 1/2018/Real-Construct z dn. 3 grudnia
2018 r. na sprzedaż Myjni tunelowej Istobal 4TC600 oraz urządzenia do
recyklingu Bioclean OZW15S z firmą SULTOF Sp. z o. o.
Umowa z 10 kwietnia 2018 z MPL Services Sp. z o. o. o korzystanie z
miejsca parkingowego na Parkingu Terenowym (P2) położonym na
terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w
Krakowie
Umowa z 1 kwietnia 2018 r. z Małgorzatą Deńko; najem placu o
powierzchni 2391 m2 w Balicach przy ul. Kpt. Medweckiego, położonego
na działce ew. nr 720/1 obręb 0002
Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MIKI Mieczysław
Jakubowski o wywóz odpadów
Umowa o świadczenie usług dostępu do internetu z dn. 1 marca 2018 z
firmą GTR NETWORKS Bartłomiej Konieczny
Umowa o dostarczanie wody (pakiet 7/8) z Eden Springs Sp. z o. o.
Umowa z dn. 25 stycznia 2021 r. z TELEVEND Paweł Ożga o
udostępnienie Panelu Administracyjnego Nayax i udzielenie wsparcia
technicznego
Umowa na dostawę, montaż i serwis systemu parkingowego wraz z
aplikacją płatniczą z dn. 14 września 2020 r. z GREEN Center Polska Sp.
z o. o.
Umowa na roboty budowlane nr 01072019 z dn. 18 września 2019 r. z
Piotrem Lisieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
„Realizacje Techniczne Piotr Lisiecki”
Umowa nr 175/08/2021 – RTPL z sierpnia 2021 z Piotrem Lisieckim
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Realizacje Techniczne
Piotr Lisiecki” na wykonanie prac na potrzeby parkingu dla samochodów
osobowych wraz z wiatą oraz na potrzeby pojedynczego stanowiska
mycia dla aut osobowych

• Polisa nr 4360002400359 z dn. 2 lutego 2021 r. z Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń ERGO Hestia SA – ubezpieczenie mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej
• Umowa Nr 885/2018/Balice o zaopatrzenie w wodę z dn. 9 kwietnia 2018
r. z Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w
Zabierzowie
• Umowy o dostarczanie paliwa gazowego z PGNiG Obrót Detaliczny Sp.
z o. o.
• Umowa o przyłączenie do sieci gazowej z Polską Spółką Gazownictwa
Sp. z o. o.
• Pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w
Krakowie z dn. 3 września 2020 r., znak KR.ZUZ.2.4210.382.200.JS
(Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
• Umowa z 17 września 2021 r. z Inter Fleet Sp. z o. o. - oddanie części
parkingu do korzystania wraz z lokalem usługowym
• Umowa z 1 sierpnia 2019 r. z Ba Car Rental Sp. z o. o. - oddanie części
parkingu do korzystania wraz z lokalem usługowym
§3
1. Na nowo zawiązaną RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
dniem wydzielenia przypadają również stanowiska pracy, a wraz z nimi prawa i
obowiązki wynikające z umowy o pracę zawartej z osobą wymienioną w
dokumencie Zarządu Real-Construct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 19.07.2021 roku – panem Dariuszem Palonek. W dniu wydzielenia z
mocy prawa, na podstawie art. 231 k.p. RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością stanie się pracodawcą tego pracownika.

2. W okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do dnia wpisania RC parking
spółka z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
Spółka Dzielona, a w jej ramach Oddział, będą prowadzić działalność. W
związku z powyższym we wskazanym okresie mogą wystąpić zmiany w składzie
i strukturze aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, jak i w strukturze jej
zatrudnienia. Wszelkie nowe prawa i obowiązki powstałe w tym okresie,
związane z działalnością Oddziału, zostaną przeniesione na RC parking spółka
z o.o. jako składniki przejmowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Od dnia sporządzenia Planu Podziału Spółka Dzielona w ramach działalności
Oddziału będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do

zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej oraz profilu działalności
Oddziału.
§4
Pozostałe, niewymienione powyżej, składniki majątku Spółki Dzielonej nie
podlegają podziałowi i pozostają przy Real-Construct spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.

ZAŁĄCZNIK B
DO PLANU PODZIAŁU REAL-CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE RC

parking SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW RC PARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działając na podstawie art. 541 § 2 k.s.h. Wspólnicy RC parking spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie postanawiają co
następuje:
§1
1. Dokonuje się podziału Real-Construct spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością i wydziela się nową spółkę RC parking spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
Wspólnicy głosują ZA dokonaniem wydzielenia.
Spółka RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółka
nowo utworzona, wyraża stosownie do art. 541 § 6 k.s.h. zgodę na „Plan
podziału Real-Construct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez
wydzielenie RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20
października 2021 r.”
Spółka RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółka
nowo utworzona, wyraża stosownie do art. 541 § 6 k.s.h. zgodę na umowę
spółki RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której projekt
stanowi załącznik do planu podziału z dnia 20 października 2021 r.
2. Udziały w Spółce RC parking spółka z o.o. obejmą wszyscy wspólnicy
spółki Real-Construct spółka z o.o. w takiej samej proporcji pomiędzy sobą
jaka jest w spółce Real-Construct spółka z o.o.
Aby zachować proporcje, 3 udziały w Real-Construct spółka z o.o. dadzą 1
udział w spółce RC parking spółka z o.o.
3. Część kapitału zapasowego Real-Construct spółka z o.o. zostanie
wyodrębniona ze spółki Real-Construct spółka z o.o. i przeznaczona na kapitał
zakładowy RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie

139.230 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści
złotych) oraz na kapitał zapasowy RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, zgodnie z postanowieniami § 3 planu podziału z dnia 20
października 2021 r.
4. Nie wprowadza się żadnych praw przyznawanych osobiście wspólnikom lub
osobom szczególnie uprawnionym w RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
5. Powołuje się do składu Zarządu RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością pana Marcina Borczowskiego i powierza funkcję Prezesa
Zarządu.
§2
1. Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadnie własność następujących nieruchomości wraz z
przynależnościami i częściami składowymi:
a) Działka nr 721/1 o powierzchni 0,52 ha stanowiąca nieruchomość
gruntową, położona w Balicach (gmina Zabierzów) – numer księgi wieczystej
KR2K/00017401/0
b) Działka nr 722/1 o powierzchni 0,26 ha stanowiąca nieruchomość
gruntową, położona w Balicach (gmina Zabierzów) – numer księgi wieczystej
KR2K/00017704/4
c) Działka nr 723/1 o powierzchni 0,27 ha stanowiąca nieruchomość
gruntową, położona w Balicach (gmina Zabierzów) – numer księgi wieczystej
KR2K/00017783/1
2. Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadną środki pieniężne (na rachunkach bieżących
oraz w kasie), należności oraz zobowiązania w kwotach wynikających z
poniższych tabeli.
202-3
R
202-3-00146
202-3-00153
202-3-08465
202-3-08493
202-3-08494
202-3-08572
202-3-09860
202-3-10508
202-3-10997
202-3-14089

Zobowiązania
KSI SYSTEM SP. Z O.O
TAURON SPRZEDAŻ
UNIVISTA
PUTEK
ELAVON FINANCIAL SER
MIKI
SULTOF
EDEN SPRINGS
REALIZACJE TECHNICZN
TELEVEND

173 514,35 zł
948,00
185,12
27 675,00
242,00
59,35
190,08
713,28
240,16
143 112,55
148,81

208
208-08272
208-08425
208-08428
208-10376

R

Należności
DETAL
MWM CARS
JAMAR
LOBEXIM

131
131-18
131-37

R
R
R

Rachunek bieżący
mBank
ING PLN

102

R

Kasa

3.

14 912,58 zł
1 405,00
7 429,00
2 400,00
3 678,58

1 318 516,46 zł
818 545,46
499 971,00
22 402,40 zł

Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadną we własność następujące składniki
majątkowe, zgodnie z poniższymi inwentarzami, znajdujące się na
terenie działek oznaczonych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.
Księga inwentarzowa MTBAL

Nazwa
Automat do otwierania bramy
Budynek myjni+ plac manewrowy ( Etap1)
Budynek usługowo- biurowy ( Etap2)
Budynek usługowo-biurowy 6 szt ( Etap 3)
Działka Balice 721/1 0,52 ha
Działka Balice 722/1 26 Arów
Działka Balice 723/1 27 Arów
Garaż 12x6x3 (Etap 1)
Konstrukcja stalowa – blaszak
Meble biurowe
Meble kuchenne
Myjnia tunelowa
Odkurzacz – Balice
Ogrodzenie
Plac biologicznie czynny ( Etap2)
Plac biologicznie czynny ( Etap1)
Plac biologicznie czynny ( Etap3)
Plac parkingowy 1389 m2 ( Etap 3)
Plac parkingowy 824,60 m2 ( Etap2)
Plac parkingowy 1216 m2 (Etap1)
Studnia głębinowa

Wartość brutto
(zł)
Wartość netto (zł)
3 170,00
0,00
1 025 896,75
1 017 347,61
356 470,59
354 985,30
871 826,50
866 377,58
2 185 000,00
2 185 000,00
1 024 521,07
1 024 521,07
758 850,00
758 850,00
136 046,03
134 912,33
5 934,96
0,00
8 760,00
0,00
5 000,00
0,00
504 496,56
487 680,02
27 784,00
26 394,80
18 609,75
18 400,39
91 953,64
91 263,99
65 681,17
64 695,97
105 089,88
103 907,62
196 809,73
194 595,62
283 150,42
281 026,80
172 297,07
169 712,63
25 262,78
25 052,26

System filtracji
System monitoringu parking Balice
System parkingowy
Wiata ( Etap 3)
Zbiornik żelbet. na deszczówkę 58m3 ( Etap 1)
Zbiornik żelbet. na deszczówkę 151m3 ( Etap 3)
Zbiorniki na deszczówkę 4 szt ( Etap 2 )
PEUGEOT EXPERT KR4C679
Drukarka fiskalna Posnet Thermal XL
Renault Trafic Osobowy KR2PU29
RAZEM
Księga inwentarzowa
Nazwa
ZESTAW KOMPUTEROWY DELL
DRUKARKA CANON PIXMA MG 3650BL
KAMERA IP KENIK KG-4040TZS
SIEC MIKRO TIK ROUTER BOARD SXT LTE
SIEC ROUTER BOARD CRS105-5S-FB
MON. KAMERA IP DAHUA IPC-A26P
lampa led parking
lampa led parking
lampa led parking
lampa led parking
myjka ciśnieniowa parking
lampa led parking
lampa led parking
klimatyzator przenośny
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASER HP
RAZEM

4.

39 360,32
39 588,11
133 524,30
199 247,94
120 086,51
212 489,66
232 231,11
70 512,60
2 500,00
82 461,59

38 048,32
38 598,41
127 515,70
198 002,64
119 085,79
211 161,60
231 263,48
0,00
0,00
56 348,75

9 004 613,04

8 824 748,68

Wartość netto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadają łącznie, zgodnie z punktami 1, 2 oraz 3
niniejszego paragrafu, następujące wartości:

Łącznie ZCP
Środki trwałe
Należności
Środki pieniężne na rachunkach
Środki pieniężne w kasie
Zobowiązania
Łącznie ZCP

RAZEM
8 824 748,68
14 912,58
1 318 516,46
22 402,40
173 514,35
10 007 065,77

5.

Z dniem wydzielenia spółce RC parking spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przypadają również prawa i obowiązki wynikające z:
• Wszelkich decyzji administracyjnych, zgód, zezwoleń, ulg oraz z innych
podobnych zdarzeń prawnych lub czynności prawnych, pozostających w
związku z przejmowanymi składnikami majątkowymi wchodzącymi w
skład przejmowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa – także
jeśli nie zostały wprost wymienione poniżej, a w szczególności wszelkie
zgody, pozwolenia, zezwolenia, zaświadczenia oraz wszelkie inne
dokumenty związane z nieruchomościami objętymi księgami
wieczystymi
numer
KR2K/00017401/0,
KR2K/00017704/4,
KR2K/00017783/1
• Umowa o prowadzenie rachunków bankowych z ING Bank Śląski S.A.
• Umowa o prowadzenie rachunków bankowych z mBank S.A
• Umowa o świadczenie usług zarządzania i obsługi działalności „Parking
Tina” z dn. 05 lutego 2018 z Univista Stanisław Ładocha
• Umowa z dn. 25 stycznia 2018 r. o akceptacje kart płatniczych z Elavon
Financial Services Designated Activity Company wraz z późniejszymi
aneksami
• Umowy o sprzedaż Energii Elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
z TAURON Sprzedaż Sp. z o. o.
•
Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja
zawarta z firmą TAURON Dystrybucja S.A.
• Umowa Sprzedaży urządzeń nr 1/2018/Real-Construct z dn. 3 grudnia
2018 r. na sprzedaż Myjni tunelowej Istobal 4TC600 oraz urządzenia do
recyklingu Bioclean OZW15S z firmą SULTOF Sp. z o. o.
• Umowa z 10 kwietnia 2018 z MPL Services Sp. z o. o. o korzystanie z
miejsca parkingowego na Parkingu Terenowym (P2) położonym na
terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w
Krakowie
• Umowa z 1 kwietnia 2018 r. z Małgorzatą Deńko; najem placu o
powierzchni 2391 m2 w Balicach przy ul. Kpt. Medweckiego,
położonego na działce ew. nr 720/1 obręb 0002
• Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MIKI Mieczysław
Jakubowski o wywóz odpadów
• Umowa o świadczenie usług dostępu do internetu z dn. 1 marca 2018 z
firmą GTR NETWORKS Bartłomiej Konieczny
• Umowa o dostarczanie wody (pakiet 7/8) z Eden Springs Sp. z o. o.
• Umowa z dn. 25 stycznia 2021 r. z TELEVEND Paweł Ożga o
udostępnienie Panelu Administracyjnego Nayax i udzielenie wsparcia
technicznego

• Umowa na dostawę, montaż i serwis systemu parkingowego wraz z
aplikacją płatniczą z dn. 14 września 2020 r. z GREEN Center Polska
Sp. z o. o.
• Umowa na roboty budowlane nr 01072019 z dn. 18 września 2019 r. z
Piotrem Lisieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
„Realizacje Techniczne Piotr Lisiecki”
• Umowa nr 175/08/2021 – RTPL z sierpnia 2021 z Piotrem Lisieckim
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Realizacje
Techniczne Piotr Lisiecki” na wykonanie prac na potrzeby parkingu dla
samochodów osobowych wraz z wiatą oraz na potrzeby pojedynczego
stanowiska mycia dla aut osobowych
• Polisa nr 4360002400359 z dn. 2 lutego 2021 r. z Sopockie
Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA – ubezpieczenie mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie OC z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej
• Umowa Nr 885/2018/Balice o zaopatrzenie w wodę z dn. 9 kwietnia
2018 r. z Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w
Zabierzowie
• Umowy o dostarczanie paliwa gazowego z PGNiG Obrót Detaliczny Sp.
z o. o.
• Umowa o przyłączenie do sieci gazowej z Polską Spółką Gazownictwa
Sp. z o. o.
• Pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w
Krakowie z dn. 3 września 2020 r., znak KR.ZUZ.2.4210.382.200.JS
(Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
• Umowa z 17 września 2021 r. z Inter Fleet Sp. z o. o. - oddanie części
parkingu do korzystania wraz z lokalem usługowym
• Umowa z 1 sierpnia 2019 r. z Ba Car Rental Sp. z o. o. - oddanie części
parkingu do korzystania wraz z lokalem usługowym
§3
1. Na nowo zawiązaną RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
dniem wydzielenia przypadają również stanowiska pracy, a wraz z nimi prawa
i obowiązki wynikające z umowy o pracę zawartej z osobą wymienioną w
dokumencie
Zarządu
Real-Construct
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z dnia 19.07.2021 roku – panem Dariuszem Palonek. W
dniu wydzielenia z mocy prawa, na podstawie art. 231 k.p. RC parking spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością stanie się pracodawcą tego pracownika.

2. W okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do dnia wpisania RC
parking spółka z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, Spółka Dzielona, a w jej ramach Oddział, będą prowadzić

działalność. W związku z powyższym we wskazanym okresie mogą wystąpić
zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, jak i w
strukturze jej zatrudnienia. Wszelkie nowe prawa i obowiązki powstałe w tym
okresie, związane z działalnością Oddziału, zostaną przeniesione na RC
parking spółka z o.o. jako składniki przejmowanej zorganizowanej części
przedsiębiorstwa.
Od dnia sporządzenia Planu Podziału Spółka Dzielona w ramach działalności
Oddziału będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło
do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej oraz profilu działalności
Oddziału.
§4
Pozostałe, niewymienione powyżej, składniki majątku Spółki Dzielonej nie
podlegają podziałowi i pozostają przy Real-Construct spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.

ZAŁĄCZNIK C
DO PLANU PODZIAŁU REAL-CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE RC

parking SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
§1
W celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, stawający
zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
§2
Firma Spółki brzmi: RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka oprócz firmy może posługiwać się skrótem: RC parking sp. z o.o. oraz
wyróżniającym ją znakiem graficznym.
§3
Siedzibą Spółki jest Kraków.
§4
Spółka zawiązywana jest na czas nieoznaczony.
§5
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami.
§6
Spółka może tworzyć i likwidować terytorialne i rzeczowo zorganizowane
własne jednostki i przedsiębiorstwa, zakłady, przedstawicielstwa, oddziały,
zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, może przystępować do innych
spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach
gospodarczych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§7
Spółka może na podstawie obowiązujących przepisów nabywać akcje i udziały
w innych spółkach krajowych i zagranicznych.
§8
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) jest:
41.1 Realizacja
budynków

projektów

budowlanych

związanych

ze

wznoszeniem

41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
45.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.4 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja
oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski
52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów
52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport
55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli

77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych

§9
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.230 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dwieście trzydzieści złotych) i dzieli się na 1989 równych i
niepodzielnych udziałów po 70 zł każdy
§ 10
Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały
Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty
1.000.000 złotych (słownie: jednego miliona złotych) w terminie do dnia 31
grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. Podwyższenie następuje
w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów lub
ustanowienia nowych. Tak podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty
wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aport).
§ 11
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały są równe i
niepodzielne. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu
Wspólników. Udziały w kapitale zakładowym są pokrywane wkładami
pieniężnymi lub niepieniężnymi (aport).
§ 12
Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte i pokryte wkładami pieniężnymi
pochodzącymi ze środków pieniężnych przypadających z dniem wydzielenia
od spółki Real-Construct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie (KRS nr 0000123369), w następujący sposób:
a. Pan Marek Borczowski obejmie 1225 udziałów po 70 złotych każdy, o
łącznej wartości 85.750 złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych);
b. Pan Marcin Borczowski obejmie 764 udziałów po 70 złotych każdy, o
łącznej wartości 53.480 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące
czterysta osiemdziesiąt złotych).

§ 13
1.

Udziały w Spółce są zbywalne. Wspólnikom przysługuje prawo
pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia.

2.

Wspólnik zmierzający zbyć swoje udziały zobowiązany jest do złożenia
Zgromieniu Wspólników wniosku o zgodę na zbycie udziałów
zawierającego dane nabywcy oraz cenę zbycia udziałów.

3.

W razie nieskorzystania z prawa pierwokupu w terminie jednego
miesiąca od daty złożenia wniosku, udziały mogą być zbyte osobie
trzeciej według ceny rynkowej.
§ 14

Udziały w kapitale zakładowym mogą być umarzane z czystego zysku lub
poprzez obniżenie kapitału zakładowego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
§ 15
1.

Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku Spółki proporcjonalnie do
posiadanych przez nich udziałów. Zgromadzenie Wspólników podejmuje
uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału w całości bądź w części i
tworzeniu kapitału zapasowego i rezerwowego oraz funduszy celowych.
Spółka może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, a
Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet
przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki
wystarczające na wypłatę.

2.

Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać wspólników do wniesienia
dopłat do kapitału zakładowego w wysokości 100% udziałów
posiadanych przez każdego wspólnika.

3.

Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie dopłat winna
uwzględniać wszystkie warunki wniesienia dopłat, a w szczególności
kwotę dopłaty, termin jej wniesienia oraz sposób uiszczenia.

4.

Dopłaty mogą być nakładane na wspólników proporcjonalnie do
posiadanych przez nich udziałów.

5.

Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na
pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

6.

Uchwała w przedmiocie nałożenia dopłat dla swej ważności wymaga
zgody każdego wspólnika.

7.

Uchwała nakładająca na wspólników obowiązek dopłat wymaga
obecności na Zgromadzeniu Wspólników reprezentujących 100%
kapitału zakładowego.
§ 16

Udziały mogą być zastawiane i może być ustanowione na nich prawo
użytkowania. Zastawienie udziału lub oddanie udziału w użytkowanie wymaga
zgody Zgromadzenia Wspólników.
§ 17
W razie śmierci jednego ze wspólników i nabycia spadku po wspólniku przez
więcej niż jednego spadkobiercę, spadkobiercy zobowiązani są wyznaczyć
jednego pełnomocnika dla reprezentacji ich praw udziałowych.
Niewyznaczenie jednego pełnomocnika pomimo dwukrotnego pisemnego
wezwania Zarządu uprawnia Spółkę do wykupu udziałów zmarłego wspólnika
na podstawie wyceny biegłego rewidenta powołanego w tym celu przez
Zgromadzenie Wspólników.
§ 18
1.

Obciążenie nieruchomości i innych składników przedsiębiorstwa Spółki,
udzielanie poręczeń i zabezpieczeń majątkowych przez Spółkę na rzecz
osób trzecich wymaga jednomyślnej uchwały Zgromadzenia
Wspólników.

2.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań do świadczenia o
wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego
wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 19
Organami Spółki są:
– Zgromadzenie Wspólników
– Zarząd
§ 20
1.

Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w trybie zwyczajnym i
nadzwyczajnym.

2.

Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki,
a. Zwyczaje Zgromadzenie Wspólników – corocznie, nie później niż w
ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,
b. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników – dla rozstrzygnięcia spraw
wymagających
bezzwłocznego
rozpatrzenia,
w
tym
spraw
przewidzianych umową Spółki.

3.

Prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu
członkowi Zarządu oraz wspólnikom.

4.

Zgromadzenie Wspólników może odbywać się przy obecności
wspólników reprezentujących łącznie co najmniej połowę kapitału
zakładowego Spółki.

5.

W Zgromadzeniu Wspólników wspólnicy mogą uczestniczyć osobiście
lub przez pełnomocników.

6.

Zgromadzenie Wspólników wybiera przewodniczącego obrad.

§ 21
1.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenie Wspólników należy
podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania zarządu z działalności spółki za każdy rok obrotowy,
podziału zysku lub pokrycia straty,
b. wyboru i odwołania członków Zarządu,
c. udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków
za każdy rok obrotowy,
d. nabycia i zbycia nieruchomości albo udziału w nieruchomości,

e. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
f. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
g. zbycia, zastawienia lub umorzenia udziałów,
h. zmiany umowy Spółki,
i. ustanowienia dopłat,
j. zwrotu dopłat,
k. udzielenia członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się
interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenia w spółce
konkurencyjnej w charakterze wspólnika spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek orangu spółki kapitałowej bądź
uczestniczenia w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
organu, jak również udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej w
przypadku posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki
albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu
l. przekształcenia Spółki w inną spółkę kapitałową lub osobową,
m. połączenia spółek,
n. postanowienia o dalszym istnieniu Spółki w sytuacji określonej w art.
233 kodeksu spółek handlowych,
o. otwarcia likwidacji Spółki,
p. rozwiązania Spółki,
q. innych sprawach przewidzianych kodeksem spółek handlowych i
niniejszą umową,
2.

Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać również inne sprawy, nie
wymienione w ust. 1 oraz podejmować stosowne uchwały na żądanie
wspólnika reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego
Spółki.

3.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością
głosów, chyba że ustawa stawia wyższe wymagania.

§ 22
1.

Zgromadzenie Wspólników może postanowić o wypłacie wspólnikom
zysku netto w całości lub w części, albo o wyłączeniu zysku netto w
całości lub w części od podziału. Po zakończeniu roku obrotowego,
Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przeznaczeniu nie
podzielonego zysku netto, a w przypadku straty Zgromadzenie
Wspólników podejmuje uchwałę o sposobie pokrycia straty.

2.

Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłacenia wspólnikom zaliczek na
poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, zgodnie z przepisami
kodeksu spółek handlowych.

3.

W przypadku niepodjęcia uchwały o podziale zysku, zysk netto będzie
dzielony pomiędzy wspólników proporcjonalnie do nominalnej wartości
ich udziałów.

4.

Zgromadzenie Wspólników może postanowić o utworzeniu ze środków
stanowiących zysk: funduszy, rezerw i kapitałów. Uchwała w tym
przedmiocie wymaga zwykłej większości głosów.
§ 23

1.

Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków, w tym jeden
sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

2.

W skład Zarządu mogą być powoływani wspólnicy lub inne osoby.

3.

Zarząd powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników na kadencję
wynoszącą 50 lat. Zgromadzenie Wspólników ma prawo odwołać
członka lub członków zarządu uchwałą.

4.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

5.

Sprawy niezastrzeżone w kodeksie spółek handlowych i w niniejszej
umowie do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, należą do
kompetencji Zarządu.

6.

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy
członek Zarządu samodzielnie.

7.

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie
umowy o pracę lub na podstawie innej umowy. Warunki umowy i
wynagrodzenie Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

8.

Zarząd może ustanawiać prokurentów
określając zakres ich umocowania.

Spółki i pełnomocników,

§ 24
1.

Rozwiązanie Spółki powodują
a. uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki,
b. przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
c. ogłoszenie upadłości Spółki.

2.

Likwidację Spółki będą prowadzili
Zgromadzenie Wspólników.

likwidatorzy

powołani

przez

§ 25
1.

Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

2.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, pierwszy rok obrotowy
kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku.
§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
kodeksu spółek handlowych.
§ 27
Wspólnicy zobowiązują się do zachowania poufności w sprawach
stanowiących tajemnicę handlową, dotyczących Spółki lub wspólników oraz
innych spraw uznawanych przez wspólników za poufne, również po
rozwiązaniu (likwidacji) Spółki.

ZAŁĄCZNIK D
DO PLANU PODZIAŁU REAL-CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE RC PARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA MARKA BORCZOWSKIEGO Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA

2021 ROKU O ODSTĄPIENIU OD WYMOGÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5381 § 1 K.S.H.
OŚWIADCZENIE
Działając zgodnie z art. 5381 § 1 k.s.h. jako wspólnik uczestniczącej w
podziale Real-Construct spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
(KRS nr 0000123369) oświadczam, że wyrażam zgodę na odstąpienie od:
• Udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.,
• Sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.
• Badania planu podziału przez biegłego i wydania opinii
Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze oświadczenie składam również jako
wspólnik RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Oświadczam, że zapoznałem się z planem podziału z dnia 20 października
2021 roku wraz z załącznikami.

_______________
Marek Borczowski

ZAŁĄCZNIK E
DO PLANU PODZIAŁU REAL-CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE RC PARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA MARCINA BORCZOWSKIEGO Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA

2021 ROKU O ODSTĄPIENIU OD WYMOGÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5381 § 1 K.S.H.
OŚWIADCZENIE
Działając zgodnie z art. 5381 § 1 k.s.h. jako wspólnik uczestniczącej w
podziale Real-Construct spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
(KRS nr 0000123369) oświadczam, że wyrażam zgodę na odstąpienie od:
• Udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.,
• Sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.
• Badania planu podziału przez biegłego i wydania opinii.
Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze oświadczenie składam również jako
wspólnik RC parking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Oświadczam, że zapoznałem się z planem podziału z dnia 20 października
2021 roku wraz z załącznikami.

_______________
Marcin Borczowski

ZAŁĄCZNIK F
DO PLANU PODZIAŁU REAL-CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE RC PARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

OŚWIADCZENIE PANA MARCINA BORCZOWSKIEGO Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021
ROKU O WYRAŻENIU ZGODY NA OBJĘCIE FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU RC

parking

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na objęcie funkcji prezesa zarządu RC parking spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie. Oświadczam, że zapoznałem
się z planem podziału z dnia 20 października 2021 roku wraz z załącznikami,
w tym z projektem umowy spółki.

_________________
Marcin Borczowski

Załącznik G
Ustalenie wartości majątku Real-Construct spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością na dzień 30 września 2021 roku

1. Ustala się wartość bilansową majątku spółki „Real-Construct” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością według sprawozdania finansowego sporządzonego w tym celu na
dzień 30 września 2021r. na kwotę 94 824 042,92 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery
miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści dwa 92/100)
2. Wycena wszystkich składników majątku została podana w wartości nominalnej tj.:
a. Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
b. Rzeczowe aktywa trwałe
28 870 999,22 zł
c. Należności długoterminowe
15 970,00 zł
d. Inwestycje długoterminowe
429 315,67 zł
e. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
230 539,96 zł
f. Zapasy
25 935 160,11 zł
g. Należności krótkoterminowe
25 353 741,08 zł
h. Inwestycje krótkoterminowe
24 649 617,87 zł
i. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
838 705,22 zł
j. Kapitał podstawowy
417 690,00 zł
k. Kapitał zapasowy
87 284 734,06 zł
l. Kapitał z aktualizacji wyceny
1 857,35 zł
m. Zysk netto
7 119 761,51 zł
n. Rezerwy na zobowiązania
892 526,86 zł
o. Zobowiązania krótkoterminowe
10 607 479,36 zł
3. Wycena aktywów netto
94 824 042,92 zł

Kraków, 20.10.2021 r.

