
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 

nr 406, 61-441 Poznań
OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY  

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Wielkopolskiego Centrum Wspierania 

Inwestycji sp. z o.o.

1.  Miejsce  położenia  nieruchomości  i  oznaczenie  nieruchomości  według  księgi 
wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków):

  Nieruchomość  położona  jest  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) dalej „Nieruchomość”. 

  Dla Nieruchomości  prowadzona  jest  księga wieczysta KW Nr  PO2P/00261847/7 
przez  VI  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego  Poznań-Stare  Miasto 
w Poznaniu.

2.  Opis i powierzchnia nieruchomości:
  Nieruchomość bez zabudowań.
  Powierzchnia Nieruchomości wynosi: działka 16/4 48941 m2 (4,8941 ha), działka 

38/5  49939  m2  (4,9939  ha).  Nieruchomość  jest  zlokalizowana  w  Obszarze 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdującej się w Poznaniu 
w obrębie Żegrza.

 
Mapka obrazująca położenie nieruchomości

Uzgodniono  szczegółowe  warunki  z  gestorami  sieci,  które  stanowią  załącznik  do 
memorandum informacyjnego.

Dział  III  i  IV  księgi  wieczystej  prowadzonej  dla  nieruchomości  nie  wykazują  żądnych 
obciążeń. Wskazana nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Na  podstawie  art.  8  ust.  2  ustawy  z  dnia  20  października  1994  r.  o  specjalnych 
strefach ekonomicznych, 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.

3.  Przeznaczenie nieruchomości:
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. Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3P/U – 
tereny  obiektów  produkcyjnych,  składów  i  magazynów,  z  dopuszczeniem  zabudowy 
usługowej.
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.

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 
z realizacją powyższej drogi dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora.

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. 

Działka numer 38/5 – sposób korzystania: 
BP ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE
Działka numer 16/4 – sposób korzystania: 
BP ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE

4.  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. 

5.  Termin, miejsce składania pisemnych ofert:
 
 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup 

niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu  w  Obszarze Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – nie otwierać” do dnia 15 maja 2020 r. do 
godziny 12:00 w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., 
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań.

Pisemna oferta powinna zawierać:
a)  imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem 

jest osoba prawna,
b)  datę sporządzenia oferty,
c)  oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  warunkami  przetargu  (przedstawionymi 

w niniejszym ogłoszeniu oraz w Regulaminie Przetargu) i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń,

d)  oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e)  odpis KRS w przypadku osób prawnych.

Oferta nie może mieć charakteru warunkowego.

6.  Wielkopolskiemu Centrum Wspierania  Inwestycji  sp.  z  o.o.,  ul.  28 Czerwca 1956 
r.  nr  406,  61-441  Poznań  przysługuje  prawo  zamknięcia  przetargu  bez  wybrania 
którejkolwiek z ofert oraz jego odwołania w każdym czasie bez podania przyczyn.

7.  Termin i miejsce części jawnej – część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20 maja 
2020 r.  godz. 12:00 w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. 
z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań.

8.  Szczegółowe informacje dotyczące Przetargu, w szczególności Regulamin Przetargu 
oraz  inne  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.

9.        Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży – w przypadku gdy oferent, 
którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza  uchyli  się  od  zawarcia       
umowy  sprzedaży  lub  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do  zawarcia  umowy 
w  miejscu  i  w  terminie  podanym  przez  organizatora,  organizator  przetargu  może 
odstąpić  od  zawarcia  umowy.  Niezależnie  od  powyższego  organizator  przetargu 
będzie mógł domagać się od oferenta naprawienia szkody jaką poniósł przez to, że 
liczył na zawarcie umowy.


