
Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu spółki 
Wielkopolskie Centrum Wspierania 
Inwestycji spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 
nr 2/08/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

 

 

 

Regulamin przeprowadzenia rokowań  

na zbycie nieruchomości położonej w Poznaniu w Obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie 
numerami 16/4 (ark. mapy 25, obręb Żegrze) oraz 38/5 (ark. mapy 26, obręb 
Żegrze), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr PO2P/00261847/7, której 
właścicielem jest spółka Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 

 

I. Organizator rokowań 

Organizatorem rokowań jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka   
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. 28 Czerwca 
1956 r. nr 404, 61-441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto          
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000134012, 
posiadającą numer NIP: 778-10-16-062 oraz numer REGON: 630303454 (zwana 
dalej „Organizatorem”). 

 

II. Przedmiot rokowań 

Przedmiotem rokowań jest określenie warunków sprzedaży prawa własności 
nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze 
PO2P/00261847/7, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 38/5 (obręb 
ewidencyjny 0006, ŻEGRZE), pow. 4,9939 ha oraz 16/4 (obręb ewidencyjny 0006, 
ŻEGRZE), pow. 4,8941 ha (zwanej dalej „Nieruchomością”). 

Cena wywoławcza: 21.200.000 złotych netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów 
dwieście tysięcy złotych) powiększona o należny podatek VAT. 

Szczegółowe informacje nt. Nieruchomości zawiera memorandum informacyjne 
dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki. 

 



III. Komisja ds. rokowań 

1. Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań wykonywać będzie Komisja 
ds. rokowań w składzie 5 osobowym powołana przez Zarząd Organizatora 
(zwana dalej „Komisją”). 

2. Komisja przygotowuje i przeprowadza postępowanie, w szczególności dokona 
oceny czy uczestnicy spełniają warunki udziału w rokowaniach, czy             
w stosunku do uczestników nie zachodzą przesłanki wykluczające ich udział 
w rokowaniach. Komisja jest uprawniona do żądania od uczestników 
dodatkowych informacji, dokumentów i wyjaśnień na każdym etapie 
rokowań. 

3. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał, podejmowanych zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków Komisji. 

4. Z przeprowadzonych rokowań Komisja sporządza protokół, który powinien 
zawierać informacje o: 
1) terminie i miejscu rokowań; 
2) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem rokowań; 
3) obciążeniach nieruchomości; 
4) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość; 
5) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów – jeśli były 
składane; 
6) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia                  
w rokowaniach wraz z uzasadnieniem; 
7) cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej           
w rokowaniach, jak również o innych istotnych warunkach, na których ma 
nastąpić zbycie Nieruchomości – jeśli takowe zostały ustalone w trakcie 
rokowań; 
8) uzasadnienie rozstrzygnięcia rokowań; 
9) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby 
wyłonionej w rokowaniach jako nabywca nieruchomości; 
10) imionach i nazwiskach członków Komisji; 
11) terminie związania uczestnika zaproponowanymi warunkami nabycia 
Nieruchomości; 
12) dacie sporządzenia protokołu; 
13) podpisy członków Komisji. 

5. Protokół z przeprowadzonych rokowań sporządza się w trzech 
jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla 
Organizatora, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości. 

6. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują członkowie Komisji oraz 
parafuje go osoba wyłoniona jako nabywca Nieruchomości. 

7. Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę wystąpienia przez 
Organizatora do Zgromadzenia Wspólników Organizatora o wyrażenie zgody 
na zbycie Nieruchomości, oraz w przypadku wyrażenia zgody na zbycie 
Nieruchomości, podstawę zawarcia aktu notarialnego przenoszącego 
własność Nieruchomości. 
 
 



 
IV. Uczestnicy rokowań 

1. Uczestnikiem rokowań może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

2. Uczestnikiem rokowań nie mogą być: 
a) członkowie Zarządu Organizatora; 
b) członkowie Komisji ds. rokowań; 
c) wstępni, zstępni i rodzeństwo osób wskazanych w punkcie litera a) i b). 

3. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: 
a) złożenie przez uczestnika zgłoszenia udziału w rokowaniach zawierającego 
cenę nie niższą od ceny wywoławczej oraz elementy wymienione w punkcie V 
niniejszego regulaminu; 
b) wpłata zaliczki lub udzielenie innego zabezpieczenia na wypadek uchylenia 
się od zawarcia umowy; 
c) brak przeszkód do wzięcia udziału w rokowaniach; 
d) stawienie się zainteresowanego w rokowaniach w terminie i miejscu ich 
przeprowadzenia. 

4. W rokowaniach mogą brać udział osoby spełniające warunki uczestnictwa,   
w stosunku do których nie zachodzą przesłanki wykluczające udział             
w rokowaniach. 

5. W przypadku gdy uczestnik reprezentowany jest w rokowaniach przez 
pełnomocnika, osoba ta zobowiązana jest przedłożyć Organizatorowi oryginał 
pełnomocnictwa wraz z dowodem, że osoba, która go udzieliła była do tego 
umocowana najpóźniej na 3 dni przed terminem rokowań. 

 

V. Zgłoszenie udziału w rokowaniach 

1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, składa się w formie pisemnej                  
w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem 
rokowań. Termin rokowań wyznaczony został na dzień 4 listopada 2019 r.    
w związku z czym zgłoszenie udziału w rokowaniach należy dostarczyć do 
siedziby Organizatora najpóźniej w dniu 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. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli 
zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; 
2) datę sporządzenia zgłoszenia; 
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań 
określonymi w ogłoszeniu o rokowaniach oraz w niniejszym regulaminie           
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; 
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań. 



3. W przypadku gdy Organizator zastrzegł wymóg wpłaty zaliczki, do zgłoszenia 
należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub przedstawić inny dowód 
udzielenia zabezpieczenia, o którym mowa w punkcie 9) ogłoszenia                
o rokowaniach. 

4. Wszelkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski przez tłumacza przysięgłego. 

 

VI. Etapy rokowań 

Rokowania zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 

1) ogłoszenie o rokowaniach; 

2) udostępnianie informacji o Nieruchomości zainteresowanym uczestnikom. 
Uczestniczy mają czas na zapoznanie się z dokumentacją i informacjami       
o Nieruchomości w terminie do dnia 31 października 2019 r.; 

3) zgłaszanie przez uczestników woli udziału w rokowaniach. Uczestnicy 
zgłaszają wolę udziału w rokowaniach składając pisemne zgłoszenie udziału 
w rokowaniach, o którym mowa w punkcie V; 

4) wyłonienie uczestników, z którymi będą prowadzone dalsze rokowania. 
Komisja wyłoni uczestników, z którymi będą prowadzone dalsze rokowania   
w dniu 4 listopada 2019 r. Rokowania odbędą się jeśli do Organizatora 
wpłynie chociaż jedno zgłoszenie spełniające warunki udziału w rokowaniach; 

5) przeprowadzenie z uczestnikami, o których mowa w punkcie 4) powyżej 
właściwych rokowań. Rokowania rozpoczną się w dniu 4 listopada 2019 r.    
w siedzibie Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. przy ul. 
28 Czerwca 1956 r. nr 404; 

Organizator zastrzega możliwość wydłużenia rokowań na kolejne dni. 

Przewodniczący Komisji otwiera rokowania, przekazując uczestnikom 
rokowań informacje, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1-5 i 10-12 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490); 

Na tym etapie Przewodniczący Komisji w obecności uczestników: 

1) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 
26 ust. 3; 
2) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie 
ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań; 
3)  przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań; 
4) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań; 

 



Część jawna zostanie przeprowadzona w godzinach 10-12, część ustna 
zostanie przeprowadzona w tym samym dniu, począwszy od godz. 12:15. 

W części ustnej oferent, lub oferenci  przedstawią Organizatorowi propozycje 
warunków, na których byliby zainteresowani nabyciem Nieruchomości. 

6) wyłonienie jednego uczestnika i przeprowadzenie z nim ostatecznych 
rokowań oraz sporządzenie protokołu z rokowań; 

7) uzyskanie wymaganej umową Spółki opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie 
zbycia Nieruchomości na warunkach określonych w protokole z rokowań; 

8) wystąpienie do Zgromadzenia Wspólników Organizatora o wyrażenie zgody 
na zbycie Nieruchomości, stosownie do wymagań § 19 pkt. 24) umowy spółki 
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – Organizator wystąpi do 
Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody w terminie 14 dni od 
podpisania protokołu z rokowań; 

9) wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników Organizatora zgody na zbycie 
Nieruchomości w trybie rokowań na warunkach wstępnie określonych          
w protokole z rokowań; 

10) zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości. Nabywca będzie zobowiązany 
do poniesienia wszystkich kosztów związanych z zakupem Nieruchomości,    
w szczególności opłat notarialnych, opłat sądowych, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatku VAT; 

11) w przypadku gdy nabywcą Nieruchomości wyłonionym w drodze rokowań 
zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1920 r.            
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców do zawarcia umowy 
sprzedaży dojdzie pod warunkiem uzyskania przez nabywcę stosownego 
zezwolenia, chyba że zachodzą okoliczności zwalniające z takiego obowiązku, 
określone w art. 8 powołanej ustawy. 

12) celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Organizator zaznacza, że 
zbycie Nieruchomości uzależnione jest od wyrażenia zgody na jej sprzedaż    
w trybie rokowań przez Zgromadzenie Wspólników Organizatora.  

Organizator zaznacza, że spisanie protokołu z rokowań nie stanowi 
przyrzeczenia zawarcia umowy sprzedaży na warunkach w nim określonych. 
Protokół z rokowań nie może być poczytywany za umowę przedwstępną, ani 
za zobowiązanie Organizatora do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. 

Organizator 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. 



VII. Kryterium wyboru nabywcy 

Podstawowym kryterium wyboru nabywcy jest najwyższa cena nabycia zaoferowana 
w trakcie rokowań.  

VIII. Postanowienia końcowe 

Do spraw nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
2204) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). 


