
                                                                                                                PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR …/2021 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
z dnia ……………….. 2021 r. 

 
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, w drodze wykonania prawa pierwszeństwa w nabyciu 
przysługującego Zarządzającemu strefą na mocy art. art. 29 ust. 1 pkt 4) lit. b) 
Ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa, nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 19,8897 ha, 
położonych w obrębie ewidencyjnym Grabów,  gminie Torzym. 

 
 
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 Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, w drodze wykonania prawa pierwszeństwa w nabyciu przysługującego 
Zarządzającemu strefą na mocy art. 29 ust. 1 pkt 4) lit. b) Ustawy z dnia 19 października 
1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 
2243 z późn. zm.), nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 19,8897 ha, położonych w 
obrębie Grabów, gminie Torzym, dla których Sąd Rejonowy w Sulęcinie prowadzi zbiorczą 
księgę wieczystą nr GW1U/00023177/5, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 
1) 10/1 o pow. 5,1659 ha wraz z udziałem: 1/5 w działce nr 10/2 o pow. 1,1493 ha, 1/5 w 

działce 10/3 o pow. 0,0100 ha i 1/5 w działce 10/7 o pow. 0,0100 ha, za cenę brutto 
wraz z podatkiem VAT 2.417.000,00 złotych, 

2) 10/4 o pow. 2,6755 ha wraz z udziałem: 1/5 w działce 10/2 o pow. 1,1493 ha, 1/5 w 
działce 10/3 o pow. 0,0100 ha i 1/5 w działce 10/7 o pow. 0,0100 ha, za cenę brutto 
wraz z podatkiem VAT 989.000,00 złotych, 

3) 10/5 o pow. 2,6991 ha wraz z udziałem: 1/5 w działce 10/2 o pow. 1,1493 ha, 1/5 w 
działce 10/3 o pow. 0,0100 ha i 1/5 w działce 10/7 o pow. 0,0100 ha, za cenę brutto 
wraz z podatkiem VAT 997.000,00 złotych, 

4) 10/6 o pow. 2,8510 ha wraz z udziałem: 1/5 w działce 10/2 o pow. 1,1493 ha, 1/5 w 
działce 10/3 o pow. 0,0100 ha i 1/5 w działce 10/7 o pow. 0,0100 ha, za cenę brutto 
wraz z podatkiem VAT 1.048.000,00 złotych, 

5) 10/8 o pow. 5,3289 ha wraz z udziałem: 1/5 w działce 10/2 o pow. 1,1493 ha, 1/5 w 
działce 10/3 o pow. 0,0100 ha i 1/5 w działce 10/7 o pow. 0,0100 ha za cenę brutto 
wraz z podatkiem VAT 1.889.000,00 złotych. 

 
§ 2 

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kontroli realizacji przedmiotowej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki i zobowiązuje się Zarząd Spółki do 

przedłożenia Akcjonariuszom informacji z realizacji uchwały.  

 


