
                                                                                                     PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR 02/2022 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
z dnia ……………….. 2022 r. 

 
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od 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 2022 r. poz. 514), nieruchomości 
gruntowych o łącznej pow. 29,4973 ha, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 
112/18 o pow. 0,3043 ha, 112/19 o pow. 13,9665 ha, 112/16 o pow. 3,8178 ha, 112/12 o 
pow. 0,5435 ha, 112/14 o pow. 5,3442 ha, 125/13 o pow. 0,1943 ha, 112/20 o pow. 
5,3267 ha, położonych w obrębie Złotkowo, gmina Suchy Las. 

 

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 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 2022 r. poz. 514), nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 29,4973 ha, 

położonych w obrębie Złotkowo, gmina Suchy Las, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:  

1. 112/18 i 112/19 o łącznej pow. 14,2708 ha, dla których Sąd Rejonowy w Szamotułach 

prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/00036320/9, za cenę brutto 20.952.900,00 zł, 

2. 112/16 o pow. 3,8178 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą 

o numerze PO1A/00036320/9, za cenę brutto 5.643.800,00 zł, 

3. 112/12, 112/14 i 125/13 o łącznej pow. 6,0820 ha, dla których Sąd Rejonowy w Szamotułach 

prowadzi księgę wieczystą PO1A/00036320/9 (działki nr 112/12 i 112/14) oraz Sąd Rejonowy 

w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00019482/2 (działka nr 125/13), za 

cenę brutto 8.731.200,00 zł, 

4. 112/20 o pow. 5,3267 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o 

numerze PO1P/00004769/0, za cenę brutto 7.685.800,00 zł. 

 

§ 2 

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kontroli realizacji przedmiotowej uchwały. 

 

§ 3 

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedłożenia Akcjonariuszom informacji z realizacji uchwały.  

 

 


