
                                                                                                                PROJEKT 
UCHWAŁA NR 15/2020 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

z dnia …………. 2020 r. 
 
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Sulechów nieruchomości gruntowych o 

łącznej pow. 5,7909 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Świat 
gminy Sulechów oraz zbycie tych nieruchomości, a także wszystkich 
nieruchomości i działek geodezyjnych powstałych w wyniku podziału lub 
scalenia tych nieruchomości. 

 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K-S SSE S.A. na podstawie art. 393 pkt 4 ksh oraz § 28 
ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Wyraża się zgodę na nabycie od Gminy Sulechów, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości 
gruntowych o łącznej pow. 5,7909 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Świat 
gminy Sulechów: 
1) nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 4,8187 ha składającej się z działek oznaczonych 

numerami ewidencyjnymi: 119/15 o pow. 4,5835 ha, 118/10 o pow. 0,0659 ha, 108/4 o 
pow. 0,1693 ha, dla których Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG2S/00006496/1, 
zlokalizowanej na terenie Podstrefy Sulechów Kompleks 3 Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, za cenę netto 2.362.839,50 złotych, 

2) nieruchomości o łącznej pow. 0,4871 składającej się z działek oznaczonych nr 
ewidencyjnymi: 119/19 i 118/9 o łącznej pow. 0,4774 ha oraz 108/3 o pow. 0,0097 ha, 
dla których Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w 
Sulechowie prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG2S/00006496/1 (działki nr 119/19 i 
118/9) i nr ZG2S/00006413/6 (działka nr 108/3), zlokalizowanej poza granicami obszaru 
Podstrefy Sulechów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 
bezpośrednim sąsiedztwie będących własnością Spółki działek nr: 119/12, 108/8 i 118/15 
zlokalizowanych na obszarze Kompleksu 2 Podstrefy Sulechów, za cenę netto 241.980,15 
złotych, 

3) na nabycie od Gminy Sulechów, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości o pow. 0,4851 
ha składającej się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 118/21, dla której Sąd Rejonowy 
w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi 
księgę wieczystą KW nr ZG2S/00006496/1, zlokalizowanej poza granicami obszaru 
Podstrefy Sulechów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 
bezpośrednim sąsiedztwie będącej własnością Spółki działki nr: 118/17 zlokalizowanej na 
obszarze Kompleksu 4 Podstrefy Sulechów, za cenę netto 239.398,10 złotych. 
 

§ 2 
Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargu nieruchomości, o których mowa w §1, a także 
wszystkich nieruchomości i działek geodezyjnych powstałych w wyniku podziału lub scalenia 
tych nieruchomości, przy czym cena sprzedaży nie może być niższa od kosztów nabycia 
nieruchomości od Gminy Sulechów. 

 
§ 3 

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kontroli realizacji przedmiotowej uchwały. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.  


