
Załącznik do Uchwały nr 36/2020 
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego  

z dnia 30.12.2020 r. 

 

 
Aneks nr 1  

do POROZUMIENIA z dnia 7 grudnia 2020 roku 

 
 
zawarty w dniu ………………………….. 2020 roku pomiędzy: 
 
Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Częstochowie przy ul. Focha 19/21, NIP 5732916706, REGON 38520347200000, KRS 

0000821458 reprezentowanym przez: 

…………………………………………. 

………………………………………… 

zwanym dalej „Stowarzyszeniem lub Związkiem”  

a  

 

Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

z siedzibą w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1; 42-263 Wrzosowa, NIP 573 – 22 – 44 – 750, REGON: 

150370893 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod 

numerem KRS 0000051670, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy 

w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał 

zakładowy w kwocie 30.641.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset czterdzieści jeden 

tysięcy złotych) opłacony w całości, reprezentowanym przez: 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

zwanym dalej „Spółką lub CzPK”  

- zwanymi łącznie „Stronami”.  

 

PREAMBUŁA  

 

Zważywszy, że:  

[1] Strony w dniu 7 grudnia 2020 roku zawarły porozumienie dotyczące przygotowania zadania 

inwestycyjnego polegającego na stworzeniu Centrum Recyklingu – instalacji przeznaczonej do 

zagospodarowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz odpadów 

wysortowanych z odpadów komunalnych (dalej Projekt Inwestycyjny); 

[2] Istotnym elementem dotyczącym przygotowania Projektu Inwestycyjnego jest realizacja 

czynności w obszarze jego promocji, a w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy 

dotyczącej selektywnego zbierania odpadów i ich dalszego przetwarzania oraz zmianę postaw 

i świadomości społecznej odnośnie lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów 

i minimalizacji negatywnych skutków z tego wynikających; 



[3] Obszar, o którym mowa w pkt. [3] powyżej pozostaje istotnym również dla samej CzPK, która 

obecnie już przetwarza odpady w Instalacji Komunalnej oraz zobowiązana jest do promowania 

tej działalności pośród społeczności lokalnej; 

Strony zawierają niniejszy Aneks postanawiając, co następuje:   

 

§1 

Zmienia się §1 ust. 2 porozumienia poprzez dodanie do niego nowego pkt. 2.10 o następującej treści: 

 

„2.10. Promocja Projektu Inwestycyjnego poprzez upowszechnianie wiedzy o selektywnym zbieraniu 

odpadów i instalacjach przeznaczonych do ich przetwarzania oraz kształtowanie postaw 

i świadomości społecznej dotyczących lokalizacji i funkcjonowania takich instalacji.”  

 

 

§2 

Zmienia się §3 ust. 1 porozumienia, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„1. Strony uzgadniają, iż prace podejmowane na potrzeby realizacji niniejszego porozumienia 

przez Stowarzyszenie i CzPK w oparciu o zasoby własne finansowane są przez 

Stowarzyszenie i CzPK we własnym zakresie, z zastrzeżeniem, że prace członków zespołu 

oraz działania w obszarze promocji Projektu inwestycyjnego, o których mowa w §1 ust. 2 

pkt. 2.10. finansowane są wyłącznie przez CzPK.” 

 

 

§3 

1. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Aneksie Porozumienie nie ulega zmianie.  

2. Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

 

CzPK          Stowarzyszenie 

 


