
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań

OGŁASZA O ROKOWANIACH PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM  
WYNIKIEM NEGATYWNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.
1. Dane wymienione w art. 35 ust. 2 pkt 1-5 i 7-11 ustawy o gospodarce nieruchomościami
1.1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto 
w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze PO2P/00261847/7, stanowiąca działki o numerach 
ewidencyjnych 38/5 (obręb ewidencyjny 0006, ŻEGRZE) oraz 16/4 (obręb ewidencyjny 0006, ŻEGRZE).
1.2. powierzchnia nieruchomości;
Działka numer 38/5 o pow. 4,9939 ha
Działka numer 16/4 o pow. 4,8941 ha
1.3. opis nieruchomości;
Nieruchomość niezabudowana położona w Poznaniu w Obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie numerami 16/4 (ark. mapy 
25, obręb Żegrze) oraz 38/5 (ark. mapy 26, obręb Żegrze), stanowiąca obecnie nieużytki, dalej zwana 
„Nieruchomością”. 

Mapka obrazująca położenie Nieruchomości

Uzgodniono szczegółowe warunki z gestorami sieci, które stanowią załącznik do memorandum in-
formacyjnego. 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży w tym procedury jej zbycia uzyskać można 
u przedstawiciela firmy Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.: Michała Stachowiaka, 
tel.: 61 668 69 86, e-mail: michal.stachowiak@wcwi.com.pl.
1.4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
Dla Nieruchomości jest aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
uchwalony uchwałą nr XL/419/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 08 lipca 2008 roku. Nieru-
chomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3P/U – tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów, z dopuszczeniem zabudowy usługowej. 
W ewidencji gruntów i budynków działki nr 38/5 i 16/4 stanowią następujący rodzaj użytku 
gruntowego: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, grunty orne klasy IIIb, 
grunty orne klasy IVa, drogi. 
Dla nieruchomości sąsiednich pozyskano decyzję nr 2632/2016 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 15.12.2016 roku, która to 
decyzja określa warunki budowy drogi dojazdowej do Nieruchomości, oznaczonej na mapce jako 
Projektowana droga A i Projektowana droga B.
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. zaznacza, iż koszt wybudowania  wskazanej 
w ZRID drogi pozostaje po stronie nabywcy Nieruchomości. 
Umowa zawarta pomiędzy Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. a Zarządem Dróg 
Miejskich w Poznaniu określająca prawa i obowiązki stron związane w realizacją powyższej drogi 
dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
Działka numer 38/5 - sposób korzystania: BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE
Działka numer 16/4 - sposób korzystania: BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE
2. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza Nieruchomości została określona na kwotę 21.200.000 złotych netto (słownie: 
dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy złotych) powiększoną o należny podatek VAT. W tej 
cenie uwzględniono dokumentację projektową dotyczącą drogi dla Nieruchomości. 
3. Obciążenia nieruchomości
Dział III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości nie wykazują żądnych obciążeń.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych, tj. z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010) spółce Kostrzyńsko -Słubicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przysługuje w stosunku do Nieruchomości 
prawo pierwokupu.
4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – Brak;
5. Informacja o terminach przeprowadzonych przetargów;
I przetarg - 11 stycznia 2019 r.  
II przetarg - 19 kwietnia 2019 r.
6. Informacja o możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach;
Zgłoszenie udziału w rokowaniach można składać na piśmie w siedzibie organizatora w terminie do 
dnia 31 października 2019 r. do godz. 15:00. Termin uważa się za zachowany jeśli w tym terminie 
zgłoszenie do udziału w rokowaniach zostanie złożone / dostarczone do siedziby Organizatora. 
7. Informacja na temat terminu i miejsca, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań;
Z dodatkowymi informacjami nt. Nieruchomości oraz dodatkowymi warunkami rokowań można zapo-
znać się w terminie od dnia 2 września 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. w siedzibie Wielko-
polskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 po uprzednim 
umówieniu terminu z przedstawicielem firmy Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.: 
Michałem Stachowiakiem, tel.: 61 668 69 86, e-mail: michal.stachowiak@wcwi.com.pl.
8. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań;
Rokowania obędą się w dniu 4 listopada 2019 r. w siedzibie Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwe-
stycji sp. z o.o. przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404.
Cześć jawna zostanie przeprowadzona w godzinach 10-12, część ustna zostanie przeprowadzona w 
tym samym dniu, począwszy od godz.12:15.
9. Termin, miejsce wpłaty oraz o wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy;
Osoby zainteresowane udziałem w rokowaniach powinny wpłacić na rachunek Organizatora zaliczkę 
w kwocie 200.000,00 zł, która stanowić będzie zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylenia się 
od zawarcia umowy.
Zaliczkę należy wpłacić w terminie do dnia 31 października 2019 r. Przez dochowanie powyższego 
terminu uważa się zaksięgowanie powyższej kwoty na rachunku bankowym Organizatora.
Nr rachunku bankowego Organizatora do wpłat zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów 
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy:
PKO BP SA 65 1440 1286 0000 0000 1147 9658
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru oferenta w następujących formach:
1) pieniądzu; 
2) gwarancji bankowej;
3) gwarancji ubezpieczeniowej;
4) wekslu in blanco.
W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna być ona udzielona na warunkach 
wskazanych poniżej:
Oferent zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi bezwarunkową, przenoszalną i płatną na pierw-
sze pisemne żądanie bez konieczności jego uzasadniania gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, 
wystawioną na rzecz Organizatora, w wysokości 200.000,00 zł. Gwarancja poza zgodnymi z obowią-
zującym prawem zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego 
dotyczącego konieczności kierowania żądania Organizatora jedynie przez Bank oferenta i powinno 
w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. Gwarancja powinna 
wskazywać siedzibę Organizatora w zakresie właściwości miejscowej rozstrzygania ewentualnych 
sporów. Wszelkie przywołane w dokumencie gwarancji pojęcia niezdefiniowane w powszechnie obo-
wiązujących przepisach prawa winny zawierać w treści gwarancji swoją definicję.
Ważność gwarancji nie może wygasać przed określonym okresem związania oferenta złożoną ofertą.
10. Informacja o sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
Nie dotyczy
11. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gruntowej;
W przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawar-
cia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w ter-
minie podanym przez Organizatora, Organizator rokowań może jednostronnie odstąpić od zawarcia 
umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy zaliczka, o której mowa w punkcie 9) przepa-
da na rzecz Organizatora.  W sytuacji gdy oferent zamiast zaliczki wybierze inną formę zabezpieczenia 
Organizator uprawniony będzie do skorzystania z udzielonego zabezpieczenia i ściągnięcia kwoty 
stanowiącej równowartość zaliczki. 
Niezależnie od powyższego Organizator rokowań będzie mógł domagać się od oferenta naprawienia 
szkody jaką poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.
12. zastrzeżenie, że organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy 
nieruchomości.
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności 
w wypadku niewyrażenia zgody na sprzedaż Nieruchomości przez Zgromadzenie Wspólników Organizatora. 
Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania rokowań, a także zamknięcia rokowań bez wybrania 
nabywcy w każdym czasie bez podania przyczyny.


