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LIST INTENCYJNY 

 

sporządzony w dniu 9 marca 2022 roku w Rybniku pomiędzy: 

ZE PAK S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS:  0000021374, REGON: 310186795 , NIP: 665-000-16-45, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 101 647 

094  zł,   

reprezentowaną przez:  

- Piotra Woźnego – Prezesa Zarządu  

- Andrzeja Janiszowskiego – Wiceprezesa Zarządu 

zwaną dalej „Spółką” 

a 

Miastem Rybnik reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczerę 

zwanym dalej: „Miastem”,  

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”  

 

Zważywszy, że:  

Miasto  stawia sobie cele w postaci świadczenia usług komunalnych na wysokim poziomie, ograniczenia wpływu 

zanieczyszczeń na środowisko naturalne i prowadzenia aktywnej edukacji proekologicznej, w tym w zakresie wykonania na 

terenie Miasta inwestycji w postaci budowy ekologicznego, bezpiecznego zakładu służącego do produkcji energii cieplnej, 

elektrycznej i wodoru (z odpadów), oraz dostarczania wytworzonego w wyniku tego procesu ciepła, energii elektrycznej  

i wodoru na potrzeby Miasta oraz innych odbiorców w tym w szczególności mieszkańców Miasta (cel listu intencyjnego) 

a ZE PAK Spółka Akcyjna jest zainteresowana współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji 

projektów proekologicznych, w tym realizacji inwestycji w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego Strony postanawiają, 

co następuje: 

§ 1 

1. Intencją Stron jest podjęcie wspólnych działań, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

zmierzających do realizacji celów Stron, o których mowa w preambule, stanowiących  cele listu intencyjnego. 

2. Strony zgodnie zobowiązują się do realizacji celów listu intencyjnego w terminie do 31 grudnia 2030 roku. 

3. W wypadku braku realizacji celu listu intencyjnego w powyższym terminie, list intencyjny wygasa i przestaje wiązać 

Strony, chyba że Strony oddzielnie, pisemnie postanowią one inaczej. 

 § 2 

1. Niniejszy list intencyjny stanowi wyłącznie deklarację podjęcia działań przez Strony i nie pociąga za sobą jakichkolwiek 

zobowiązań, o ile co innego nie wynika z wyraźnych postanowień niniejszego listu intencyjnego. 
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2. Każda ze Stron ponosi we własnym zakresie koszty związane z realizacją niniejszego listu intencyjnego i żadna ze Stron 

nie będzie domagać się od drugiej Strony zwrotu żadnych kosztów związanych z realizacją niniejszego listu 

intencyjnego. 

3. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 i 3 oraz § 2 ust. 2 powyżej nie jest intencją Stron, aby którykolwiek z postanowień 

niniejszego listu intencyjnego miał charakter wiążący dla Stron oraz mógł stanowić podstawę jakichkolwiek roszczeń.  

4. Niniejszy list intencyjny nie stanowi umowy przedwstępnej ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy, 

porozumienia czy złożenia oświadczenia o określonej treści, ani nie stanowi zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania.  

§ 3 

1. Strony ustalają, że ich adresy podane na wstępie niniejszego listu intencyjnego są właściwe dla doręczeń. Każda 

Strona zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej Strony o zmianie jej adresu do doręczeń lub innych 

danych, pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za skuteczne. 

2. Niniejszy list intencyjny został sporządzony zgodnie z prawem polskim i wyłącznie prawo polskie powinno być 

stosowane w celu jego interpretacji. 

3. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszego listu intencyjnego wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszy list intencyjny został sporządzony i podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

_________________________ _________________________ 

W imieniu  

ZE PAK S.A. 

W imieniu  

Miasta Rybnika 

 


