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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - 
NIERUCHOMOŚCI NR 1 

 

”SHIP-SERVICE” S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako Organizator 

Spółka) ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie następujących składników 

majątkowych – nieruchomości Spółki: 

 

NIERUCHOMOŚĆ A (SZCZECIN) 

Przedmiot zbycia: 

Prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków i budowli, położonych w 

Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 18 i objętych księgą wieczystą KW nr SZ1S/00107233/4, działek nr 

27/31 (identyfikator działki 326201_1.3025.27/31) i 27/30 (identyfikator działki 326201_1.3025.27/30) 

obręb ewidencyjny 326201_1.3025, Nad Odrą 25 o łącznej powierzchni 2,9388 ha.  

 

Opis nieruchomości: 

Nieruchomość położona na terenie portu morskiego w Szczecinie, częściowo zabudowana. Na terenie 

nieruchomości znajdują się nabrzeża Cal (210m), Oko (23,7m), Basen Oko (233,6m) o łącznej długości 

467,3m, częściowo utwardzone place i drogi dojazdowe. Obiekt jest całkowicie ogrodzony i posiada 

monitoring wizyjny stosownie do wymagań portowych. Zgodnie z aktualnymi pomiarami sondażowymi 

przyległych akwenów, obecnie możliwe jest przyjmowanie do nabrzeży jednostek   o zanurzeniu 

maksymalnym: 2,9–5,5m (przy nieprzekraczalnej  technicznej i eksploatacyjnej głębokości dna: 6,5-

8,5m / dopuszczalnej: 7,0-9,0m). 

Działki posiadają klasę użytków – tereny przemysłowe (symbol Ba).  

Dla nieruchomości uchwalony został plan miejscowy „ŻELECHOWA, DRZETOWO - GRABOWO, 

STOCZNIE”, który pozwala na cyt.: 

 

„„§ 7. Teren elementarny P.Z.9001.P,U 

1. Ustalenia funkcjonalne:  

1) przeznaczenie terenu: produkcja, składy, magazyny, przeładunek;  

2) dopuszcza się usługi, m.in.: produkcyjne, dystrybucyjno-logistyczne, obsługę biznesu i 

pracowników, rzemiosło, edukację, działalność naukową i techniczną, konferencyjno-wystawienniczą; 

3) nabrzeża wielofunkcyjne.” 

 

Projekt PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH 

– PORT MORSKI W SZCZECINIE z dnia 02.04.2019 r. – ROZSTRZYGNIĘCIA SZCZEGÓŁOWE 

określa dla przyległego do nieruchomości akwenu objętego symbolem 1.Ip m.in. funkcje i 

uwarunkowania, cyt.:  

 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N);  

2) Infrastruktura techniczna (I);  

3) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C);  

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

5) Rybołówstwo (R);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

7) Transport (T);  

8) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

(…) 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen pełni funkcje: przeładunkowe, postojowe, przeładunkowo-postojowe, stoczniowe, postojowo-

remontowe; 

http://www.ums.gov.pl/ObszaryMorskie/2019/04_rozstrzygniecia_szczegolowe_szc.pdf  

http://www.ums.gov.pl/ObszaryMorskie/2019/04_rozstrzygniecia_szczegolowe_szc.pdf


 

 

Nieruchomość posiada przyłącze energetyczne o mocy 150 kW (z możliwością jej zwiększenia), 

przyłącze wodne wody pitnej i technicznej, przyłącze kanalizacyjne z odprowadzeniem ścieków do sieci 

miejskiej. 

Część nieruchomości jest przedmiotem umów najmu zawartych na czas nieokreślony z okresami 

wypowiedzenia nie dłuższymi niż 6 miesięcy od dnia wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego oraz 1 umowa z ustaleniem najmu do 03.03.2023 r. (dot. jednego budynku: warsztat–

magazyn). 

Na nieruchomości znajduje się podziemne odprowadzenie spływu wód deszczowych Gminy Szczecin 

– odpowiednia część nieruchomości jest odpłatnie udostępniana Gminie Szczecin. Wedle posiadanych 

informacji od Gminy prowadzone są prace projektowe celem przeniesienia przyłącza poza obszar 

zbywanych nieruchomości: 

- spółka otrzymała informację pisemną z Urzędu Miasta Szczecin o zabezpieczeniu środków i zamiarze 

odcięcia spływu wód deszczowych w 2022r., 

- w planie zagospodarowania przestrzennego jest informacja cyt. „§ 7. Teren elementarny P.Z.9001.P,U 

– (…)  6. Ustalenia inżynieryjne: (…) 2) ustala się likwidację kolektora deszczowego w rejonie ul. 

Sianożęckiej;”) 

 

Dane nieruchomości: 

 

Księga wieczysta SZ1S/00107233/4 

Numery i powierzchnia działek: 

Nr 27/30 

Nr 27/31 

Łączna powierzchnia: 

 

0,3213 ha 

2,6175 ha 

2,9388 ha 

Opis/symbol użytków Ba - tereny przemysłowe. 

Budynki i budowle (opis i 

powierzchnia): 

Zbiorniki - magazyny: 
Identyfikator budynku: 326201_1.3025.465_BUD – powierzchnia 
zabudowy 82m2; 1 kondygnacja  
Identyfikator budynku: 326201_1.3025.464_BUD – powierzchnia 
zabudowy 40m2; 1 kondygnacja  
Identyfikator budynku: 326201_1.3025.463_BUD – powierzchnia 
zabudowy 81m2; 1 kondygnacja  
funkcje budynków: zbiorniki silosy i budynki magazynowe (104) 
podpiwniczenie: brak 
rodzaj dachu: konstrukcja drewniana, kryta papą 
wyposażenie instalacyjne: instalacje elektryczna 

 
Budynek warsztat - magazyn 
Identyfikator budynku: 326201_1.3025.115_BUD – powierzchnia 
zabudowy 210m2; 2 kondygnacje 
funkcja budynku: pozostałe budynki niemieszkalne (109). 
podpiwniczenie: brak 
rodzaj dachu: konstrukcja żelbetowa prefabrykowana 
wyposażenie instalacyjne: instalacje wod-kan., elektryczna, odgromowa. 
 
Wiata magazynowa 
Identyfikator budynku: 326201_1.3025.114_BUD – powierzchnia 
zabudowy 936m2; 1 kondygnacja, 
funkcje budynków: zbiorniki, silosy, i budynki magazynowe (104) 
liczba kondygnacji: 1 
podpiwniczenie: brak 
rodzaj dachu: konstrukcja żelbetowa prefabrykowana, kryta  
blachą fałdową 
wyposażenie instalacyjne:  odgromowa, oświetlenie wewnętrzne 



 
Budynek biurowy tzw. Bosmanki 
Identyfikator budynku: 326201_1.3025.117_BUD – powierzchnia  
zabudowy 114m2; 5 kondygnacji, 
funkcje budynków: budynki biurowe (105) 
liczba kondygnacji: 4 
podpiwniczenie: pod całym budynkiem 
konstrukcja: 
fundamenty  – żelbetowe na palach 
szkielet budynku – słupy, podciągi, pilastry żelbetowe monolitycznie             
schody zewnętrzne – konstrukcja żelbetowa monolityczna 
ściany piwnic    – konstrukcja żelbetowa 
ściany nadziemia i pięter – murowane jako wypełnienie szkieletu 
żelbetowego  
stropy  – żelbetowe monolityczne 
ściany wewnętrzne  – murowane 
ściany działowe   – murowane 
konstrukcja dachu – drewniana krokwiowa, oparta na wiązarach stalowych 
z kątowników w konstrukcji nitowanej. Płatwie i krawężnice z dwuteownika 
stalowego 140 mm, na których położone są elementy drewniane. 
pokrycie dachu  – blacha falista na deskowaniu i krokwiach drewnianych. 
elementy wykończeniowe budynku: 
posadzki w piwnicach – betonowe 
pomosty technologiczne w piwnicach – z blachy żeberkowej na konstrukcji 
stalowej 
podłogi parteru i pięter – płytki ceramiczne 
tynki wewnętrzne   – cementowo-wapienne 
stolarka okienna      – PCV 
stolarka drzwiowa   – drewniana  
drzwi zewnętrzne     - stalowe                                                                                                                    
rynny, rury spustowe, opierzenie gzymsów – z blachy stalowej 
ocynkowanej                           
tynki zewnętrzne     – półszlachetne 
barierki schodów zewnętrznych – z prętów stalowych 
wyposażenie instalacyjne: instalacje wod.-kan. elektryczna, odgromowa. 
rodzaj pomieszczeń: socjalno-biurowe, w piwnicy kotłownia (olej opałowy) 
i oczyszczalnia wód zaolejonych (pozwolenie zintegrowane). 

Przeznaczenie nieruchomości w 

planie miejscowym:  

Ląd - Teren elementarny P.Z.9001.P,U - produkcja, składy, magazyny, 

przeładunek; usługi, m.in.: produkcyjne, dystrybucyjno-logistyczne, 

obsługa biznesu i pracowników, rzemiosło, edukacja, działalność 

naukowa i techniczna, konferencyjno-wystawiennicza; nabrzeża 

wielofunkcyjne; 

Akwen (projekt planu) – KARTA AKWENU SZC.1Ip - funkcje: 

przeładunkowe, postojowe, przeładunkowo-postojowe, stoczniowe, 

postojowo-remontowe. 

Przyłącze energetyczne: Tak – od ENEA Operator Sp. z o.o. - zasilenie osobną linią z trafostacji 

przy ul. Dębogórskiej wraz z nieodpłatną służebnością gruntową działki 

NR 27/9 na cele przesyłu i remontu sieci. 

Przyłącze kanalizacyjne:  Tak – do sieci miejskiej ZWiK Sp.z o.o., własna przepompownia na terenie 

nieruchomości. 

Przyłącze wodne: Tak – od ZWiK Sp.z o.o. na cele pitne i techniczne z sieci miejskiej ZWiK 

Sp.z o.o., na cele p.poż. również ujęcie z wód powierzchniowych rzeki 

Odry - całoroczny punkt czerpania wody w Basenie Oko. 

Nabrzeża: Cal  

Długość:                    210,00 m  

Głębokość techniczna:                  8,50 m 

Głębokość dopuszczalna:                9,0 0 m 



Dopuszczalne obciążenie naziomu:  10 kN/m² 

 
Basen Oko 
Długość:                                              233,6m 
(południowe 94,6,00 m + zamykające 45m + północne 94m) 
Głębokość techniczna:                        6,50 m 
Głębokość dopuszczalna:            7,00 m 
Dopuszczalne obciążenie naziomu:   10 kN/m²;   
                                   20 kN/m² na nabrzeżu zamykającym 
 
Oko – 23,7m od strony południowej z przylegającym budynkiem biurowym 
„Bosmanki”. 
 
Wyposażenie nabrzeży: 
- polery cumownicze: 50 kN ,  
- w nadbudowie nabrzeży wykonany jest kanał oraz wnęki instalacyjne; 
kanał przykryty prefabrykowanymi płytami żelbetowymi, wnęki klapami 
stalowymi, 
- odbojnice punktowe z opon samochodowych  i drewniane belki 
zabezpieczające górną odwodną krawędź oczepu nabrzeża, 

- drabinki wyjściowe, 
- oświetlenie nabrzeża - lampy LED na słupach stalowych i betonowych 
o wysokości min. 6m, 
- 3 punkty sprzętu ratunkowego (skrzynka, koło, bosak), 
- szafki rozdzielcze elektryczne (3szt. – Nab. Cal, 4szt. – Basen Oko) 
- ujęcie wody pitnej z sieci miejskiej dla statków – 1 szt. - nabrzeże 
południowe w Basenie Oko. 

Ogrodzenie (opis) TYP I :  prefabrykowana- słupki żelbetowe, przęsła z płyt żelbetowych, 

TYP II: z siatki metalowej na słupkach stalowych, 

TYP III: drewniane z desek na stalowych słupkach. 

Monitoring (opis) tak - zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie 

żeglugi i portów morskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 692) oraz 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania 

odpadów, Dz.U. 2019 poz. 1755 

Ilość najemców na dzień 

05.05.2022r. 

12  

Infrastruktura portowo-

przemysłowa (opis): 

- plac utwardzony z płyt betonowych; 
- 3 wieże oświetleniowe o konstrukcji stalowej w głębi nabrzeża Cal, 
- 4 szt. hydranty zewnętrzne (3 szt. w głębi nabrzeża Cal + 1 szt. przy 
wjeździe na obiekt), 
- całoroczny, niezależny, ogrzewany punkt czerpania wody do celów 
p.poż. w Basenie Oko, 
- własna droga dojazdowa do posesji wprost z ulicy Dębogórskiej. 

Uwagi: - budynek 326201_1.3025.118_BUD – pow. zabudowy 25m2 jaki w 
ewidencji gruntów zlokalizowany jest na działkach 27/31 i 931/1 (działka 
podmiotu trzeciego); - 1 kondygnacja, funkcja budynku: pozostałe budynki 
niemieszkalne (109) - został rozebrany – dokumentacja w trakcie 
aktualizacji. 
- doprowadzenie energii do obiektu - NIEODPŁATNE, NA RZECZ 
KAŻDOCZESNEGO UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁEK NR 
27/30 I 27/31 OPISANYCH W KSIĘDZE WIECZYSTEJ 
(SZ1Z/00107233/4), PRAWO KORZYSTANIA NA DZIAŁCE NR 27/9 

(SZ1S/00143295/0) Z PASA TECHNICZNEGO BIEGNĄCEGO WZDŁUŻ 
GRANICY Z DZIAŁKĄ NR 27/27 DO DZIAŁEK NR 27/30 I 27/31, W TEN 
SPOSÓB ŻE, SPÓŁKA "SHIP-SERVICE" S.A. Z SIEDZIBĄ W 
WARSZAWIE POSIADAĆ BĘDZIE PRAWO EKSPLOATACJI, 
DOKONYWANIA KONTROLI, PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I 



MODERNIZACJI ORAZ USUWANIA AWARII, A TAKŻE WYMIANY I 
UŁOŻENIA W PASIE TECHNICZNYM NOWYCH SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNYCH, W TYM CELU UPOWAŻNIONYM 
PRACOWNIKOM W/W SPÓŁKI PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE PRAWO 
WSTĘPU NA TEREN NIERUCHOMOŚCI ORAZ DO ROZBUDOWY 
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ W OBRĘBIE PASA 
TECHNICZNEGO, 
- funkcja gospodarowania odpadami na terenie obiektu (piwnice, parter i 
1 pomieszczenie na 3 kondygnacji budynku Bosmanki + północne 
nabrzeże w Basenie Oko + place postojowe dla 7 pojazdów ciężarowych 
i 17 osobowych + wydzielone miejsca magazynowania odpadów 1500m2 
+ 1 podwójny boks zbiorników – magazynów +  drogi dojazdowe  wraz z 
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

 
Zdjęcia poglądowe: 
 

  
Szczecin, Dębogórska 18, zbiorniki - magazyny 
 

  
Szczecin, Dębogórska 18, magazyn - warsztat 
 

  
  

 
Szczecin, Dębogórska 18, wiata magazynowa  
 
 



     
Szczecin, Dębogórska 18, budynek biurowy „Bosmanki”  
 

 
Szczecin, Dębogórska 18, Nabrzeże Cal, Basen Oko 
 
 
Cena wywoławcza netto – 6 900 000 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy i 00/100 
złotych) plus VAT 
 

  



NIERUCHOMOŚĆ B (ŚWINOUJŚCIE) 

Przedmiot zbycia: 

Prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków i budowli, działki nr 27 położonej 

Świnoujściu 72-602, przy ul. Kasztanowej 16, objętej księgą wieczystą KW nr SZ1W/00015439/9, obręb 

ewidencyjny 326301_1.0011, Warszów 11 o powierzchni 0,5041 ha (ident. działki (326301_1.0011.27). 

 

Opis nieruchomości: 

Nieruchomość położona na terenie portu morskiego w Świnoujściu, częściowo zabudowana. Na 

obiekcie znajdują się: wiata magazynowa, kontenery magazynowe – 2 szt., ogrodzenie, najazd 

samochodowy, sieci przyłączeniowe. 

Działka posiada klasę użytków – inne tereny zabudowane (symbol Bi).  

Dla nieruchomości uchwalony został plan miejscowy UCHWAŁA NR XX/158/2004 Rady Miasta 

Świnoujścia z dnia 19 lutego 2004 r. (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 6 kwietnia 2004 r. Nr 22) z późn. zmianami, który pozwala 

na cyt.: 

ROZDZIAŁ 9 USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW PORTOWYCH TP  

§ 105. 1. Tereny portów i przystani TP służą przede wszystkim obsłudze transportu wodnego i 

lądowego, przeładunków oraz rybołówstwa.  

2. Na terenach portu dopuszcza się lokalizowanie:  

1) obiektów i urządzeń obsługi transportu wodnego, drogowego i kolejowego;  

2) obiektów i urządzeń obsługi portu;  

3) urządzeń i obiektów przeładunkowych;  

4) obiektów i terenów magazynowych i składowych;  

5) obiektów przemysłowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych wykorzystujących w swojej 

działalności transport wodny morski, śródlądowy i lądowy;  

6) urządzeń i obiektów żeglugi pasażerskiej;  

7) obiektów biurowych związanych z portem;  

8) miejsc postojowych na własnym terenie w ilości zaspokajającej potrzeby tych obiektów, lecz nie mniej 

niż 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych;  

9) ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach wydzielonych;  

10) dojść i dojazdów układu obsługującego;  

11) bocznic kolejowych;  

12) terenów zielonych;  

13) obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenu w elektryczność, gaz, ciepło, wodę i 

odprowadzenie ścieków;  

14) przeładunek i składowanie paliw i gazu oraz lokalizacja stacji paliw dopuszczalne wyłącznie w 

miejscach wskazanych w ustaleniach szczegółowych.” 

 

Nieruchomość posiada przyłącza energetyczne (od ZMPSiŚ SA) o mocy do 30kW (z możliwością jej 

zwiększenia), przyłącze wody pitnej i technicznej, przyłącze kanalizacyjne. 

 

Dane nieruchomości: 
 

Księga wieczysta SZ1W/00015439/9 

Numery i powierzchnia działki: 
Nr 27, 
Łączna powierzchnia: 

 
0,5041 ha;  
0,5041 ha,  

Opis/symbol użytków Bi – inne tereny zabudowane 

Budynki i budowle (opis i 
powierzchnia): 

Wiata magazynowa, identyfikator budynku 326301_1.0011.27.1_BUD, 
przeznaczenie obiektu: 104 - ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI 
MAGAZYNOWE; powierzchnia zabudowy 476m2 z 2 boksami 
murowanymi i 10 stalowymi wraz z 4 próżnymi zbiornikami stalowymi o 
pojemności 2x25m3 i 2x27m3 na wannach i stojakach. 



Przeznaczenie nieruchomości w 
planie miejscowym:  

oznaczenie w planie TP.V.A.10 - na cele portowe;   

Przyłącze energetyczne: Tak – od ZMPSiŚ SA ;  

Przyłącze kanalizacyjne:  tak  - od ZMPSiŚ SA; istnieje podłączenie dla nieruchomości, lecz brak 
jest podłączenia do wiaty oraz użytkowania; 

Przyłącze wodne: tak – od ZMPSiŚ SA - hydrant zewnętrzny + studnia techniczna z 
przyłączeniami wody pitnej na działce;  

Długość nabrzeży i głębokość: brak nabrzeży; 

Ogrodzenie (opis) ogrodzenie całej nieruchomości z siatki stalowej o wys. ok. 1,7 z bramą 
wjazdową dwuskrzydłową; 

Monitoring (opis) tak - zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca 
magazynowania lub składowania odpadów, Dz.U. 2019 poz. 1755; 

Ilość najemców na dzień 26.04 
2022r. 

brak najemców; 

Infrastruktura portowo-
przemysłowa (opis): 

- plac utwardzony z płyt betonowych, drogowych, 
- 2 kontenery magazynowe HC40` (zbieranie odpadów), 
- instalacja hydrantu zewnętrznego, 
- najazd samochodowy, stalowy. 

UWAGI: - Służebność gruntowa przechodu i przejazdu ujęta w KW SZ1W / 
00038415 / 2, SZ1W / 00027627 / 1: DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO 
ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ, cyt.: NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO 
WIECZYSTEGO UŻYTKOWNIKA ALBO WŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI WPISANEJ W NINIEJSZEJ KW 
(SZ1W/00015439/9) USTANOWIONA JEST NA CZAS 
NIEOKREŚLONY SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA NA WARUNKACH 
OKREŚLONYCH W § 5 UST. 2 UMOWY USTANOWIENIA 
SŁUŻEBNOŚCI DROGOWEJ AKT NOT. REP. A NR 2471/2012 Z DNIA 
29.06.2012R. SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZ KRYSTYNĘ 
BRETHERTON W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE 
- Dach wiaty jest pokryty płytami zawierającymi azbest - w stanie 
technicznym dobrym, obiekt podlega okresowej ocenie; termin usunięcia 
azbestu – nie dłuższy, niż 31.12.2032r. zgodnie z 
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 13 grudnia 
2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające 
azbest2) (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31), cyt. § 3. Instalacje lub urządzenia 
zawierające azbest oczyszcza się przez usunięcie wyrobów 
zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób 
niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 
dnia 31 grudnia 2032 r.; (możliwe są dofinansowania na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego 
https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/usuwanie-

wyrobow-zawierajacych-azbest/dokumenty-do-pobrania/ ). 
 

  

https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest/dokumenty-do-pobrania/
https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest/dokumenty-do-pobrania/


Zdjęcia poglądowe: 

 

 
Świnoujście, Kasztanowa 16 wyjazd z posesji 

 

 
Świnoujście, Kasztanowa 16, wiata magazynowa 
 

 
Świnoujście, Kasztanowa 16, przyłącze wod-kan, hydrant 
 

 

 

 

 



 
Świnoujście, Kasztanowa 16, kontenery 40`HC 
 

 

 
Świnoujście, Kasztanowa 16, najazd samochodowy 
 
 
Cena wywoławcza – 900 000 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy i 00/100 złotych) plus VAT 

  



Warunki przetargu nieograniczonego: 

a) Przetarg może zostać przez Organizatora unieważniony w każdym czasie bez 

konieczności podawania przyczyn albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

b) Warunki przetargu mogą być zmieniane, modyfikowane, ograniczane lub rozszerzane 

o dodatkowe zapisy. Informację o wprowadzonych korektach warunków przetargu, 

należy opublikować w ten sam sposób co pierwotne ogłoszenie. W przypadku, gdy 

Organizator otrzymał ofertę lub oferty, o korekcie warunków przetargu zawiadamia się 

pisemnie wszystkie osoby, które złożyły oferty w toku przetargu. 

c) Wybór oferty i zawarcie umowy zbycia nieruchomości wymaga uzyskania zgody 

właściwych organów Spółki (Organizatora). 

d) Wszelkie materiały dotyczące zbywanych nieruchomości są udostępnione w biurze 

Spółki przy ul. Dębogórskiej 18 w Szczecinie w godzinach 08:00 – 14:00. Przegląd 

materiałów wymaga wcześniejszego potwierdzenia terminu – kontakt 

office@ship-service.pl lub tel. +48 609858219. Osoba przeglądająca dokumenty 

potwierdzi swoją tożsamość.  

e) Umowa jest zawarta z chwilą złożenia przez Organizatora i wybranego oferenta 

oświadczeń woli w odpowiedniej dla danej czynności formie (jeśli jest wystarczająca 

dla ważności czynności prawnej), o ile wcześniej właściwe organy Spółki 

(Organizatora) wyraziły zgodę na jej zawarcie. 

f) Podane ceny wywoławcze są cenami netto (bez VAT). 

g) Oferty winny być składane do dnia 29 lipca 2022 r. godz. 10:00 na adres: ”SHIP-

SERVICE” SA w likwidacji ul. Dębogórska 18, 71-717 Szczecin, w dni robocze w 

godzinach 08:00 – 14:00 (w dniu 29 lipca w godz. 08:00-10:00), w szczelnie 

zamkniętych kopertach z opisem na kopercie „Oferta w przetargu nieograniczonym na 

nieruchomości nr 1” – bez oznaczenia danych oferenta na kopercie i innych oznaczeń. 

Oferty winny być składane odrębnie dla nieruchomości A (Szczecin) i nieruchomości B 

(Świnoujście). 

h) Cena ofertowa winna być podana wedle wartości netto i winna być wyższa niż cena 

wywoławcza. 

i) Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium: 

i. Na nieruchomość A (Szczecin) w kwocie 690 000 PLN (słownie: sześćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych polskich); 

ii. Na nieruchomość B (Świnoujście) w kwocie 90 000 PLN (słownie: 

dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych polskich); 

 w terminie do 28 lipca 2022 r.. Wadium winno był wpłacone w formie pieniężnej na 

rachunek bankowy Organizatora w Banku Pekao SA nr 20 1240 1864 1111 0010 0239 

8362. Datą zapłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Organizatora pełną 

kwotą wadium. Wpłaty wadium należy dokonać bez potrąceń w formie przelewu 

pieniężnego. Inne formy wpłaty wadium nie są dopuszczalne.   

j) Oferta winna zawierać: 

i. Ofertę cenową wedle wzoru nr 1; 

ii. Dane oferenta wraz z odpisem właściwego rejestru (w przypadku osoby 

fizycznej ze wskazaniem numeru PESEL i adresu zamieszkania / adresu do 

doręczeń), danymi kontaktowymi w postaci adresu @ i numeru telefonicznego 

wedle wzoru nr 2; 

iii. W przypadku osób prawnych konieczne jest wskazanie beneficjenta 

rzeczywistego i przedłożenie odpowiedniego odpisu z Centralnego Rejestru 

Beneficjentów Rzeczywistych; 

mailto:office@shipservice.pl


iv. W przypadku osób fizycznych konieczne jest wskazanie obywatelstwa oferenta 

wedle wzoru nr 3A; 

v. W przypadku osób prawnych konieczne jest wskazanie czy oferent jest 

cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców wedle wzoru nr 3B; 

vi. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami o jakich mowa w pkt d) wedle 

wzoru nr 4; 

vii. Oświadczeniu o akceptacji projektu umowy przedwstępnej sprzedaży i 

obowiązku zapłaty ceny brutto (z VAT) bez potrąceń wedle wzoru nr 5; 

viii. Dowód zapłaty wadium; 

ix. W przypadku osób posiadających status cudzoziemca w rozumieniu ustawy z 

dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oferent 

winien przedłożyć promesę lub pozwolenie na nabycie nieruchomości jakiej 

dotyczy oferta. 

k) Oferty zostaną otwarte w dniu: 29 lipca 2022 r. o godzinie 11:00 w biurze spółki przy 

ul. Dębogórskiej 18 w Szczecinie. W otwarciu ofert mogą brać udział wyłącznie osoby 

umocowane przez oferentów składających oferty.  

l) Informacje o wyniku przetargu zostaną wysłane do oferentów do dnia 5 sierpnia 2022r. 

listem poleconym lub drogą elektroniczną na wskazany przez oferenta adres mailowy.  

m) Oferent może wykonać przegląd techniczny nieruchomości na własny koszt od dnia 

publikacji niniejszego ogłoszenia do 28 lipca 2022r., po uprzednim ustaleniu terminu 

przeglądu i jego zakresu z Organizatorem. 

 

Dodatkowo Organizator wskazuje, iż zbycie składników majątkowych nastąpi na 

następujących warunkach: 

1. Oferta oferenta może dotyczyć jednej lub obu oferowanych nieruchomości objętych 

niniejszym przetargiem. 

2. Zapłata całej ceny brutto winno nastąpić do dnia zawarcia umowy warunkowej. Z uwagi 

na kwestie wartości księgowych i podatkowych w księgach handlowych Organizatora, 

Organizator dokona rozdzielenia zaoferowanej przez oferenta ceny netto do 

poszczególnych składników majątku (grunty, budynki i budowle), dla potrzeb naliczenia 

odpowiedniej stawki VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Sprzedaż nieruchomości następuje z wyłączeniem odpowiedzialności Organizatora w 

zakresie gwarancji i rękojmi za wady. 

4. Wydanie nieruchomości w posiadanie nabywcy nastąpi  nie wcześniej niż w dniu 31 

lipca 2023 r.. Do tej daty Organizator zatrzymuje nieruchomość w swoim posiadaniu, z 

możliwością korzystania z niej i pobierania pożytków.   

5. Oferent zobowiązany jest do akceptacji i zawarcia umowy wedle wzoru Organizatora. 

6. Dla zbycia i przeniesienia własności nieruchomości wymagane jest zawarcie umowy w 

formie aktu notarialnego. 

7. Zawarcie umowy nastąpi wedle decyzji Organizatora u wskazanego przez niego 

notariusza na terenie Polski. Termin i miejsce zawarcia umów wyznacza Organizator 

stosownie do uwarunkowań organizacyjnych i prawnych, w szczególności z 

uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich. 

8. Wszelkie koszty zawarcia umów zbycia nieruchomości ponosi nabywca (oferent, 

którego oferta została wybrana), w tym opłaty sądowe, administracyjne, notarialne, 

publicznoprawne itp. 



9. W przypadku gdy w wyniku przetargu wpłyną co najmniej dwie oferty na daną 

nieruchomość, przeprowadza się z oferentami dodatkowe negocjacje cenowe poprzez 

ustną licytację. Miejsce i termin ustnej licytacji wyznacza Organizator powiadamiając 

uczestników na adresy e-mail wskazane przez oferentów. Ceną wywoławczą w ustnej 

licytacji jest najwyższa dotychczas zaoferowana cena w toku przetargu. W przypadku 

gdy żaden z oferentów nie stawi się lub stawi się lecz nie będzie uczestniczył w ustnej 

licytacji, Organizator ma prawo rozstrzygnąć przetarg poprzez wybór najwyższej oferty 

złożonej w toku przetargu.  

10. Wadium podlega przepadkowi w sytuacji gdy oferent jakiego oferta została wybrana 

nie stawi u wskazanego przez Organizatora notariusza celem zawarcia umowy lub gdy 

nie wpłaci zaoferowanej ceny do dnia zawarcia umowy warunkowej. 

 

Osobą do bezpośredniego kontaktowania się z zainteresowanymi i udzielania wyjaśnień oraz 

udostępnienia nieruchomości do przeglądu przedsprzedażowego jest likwidator Piotr 

Zalewski, tel. +48 605454499, e-mail: piotr.zalewski@ship-service.pl 

mailto:piotr.zalewski@ship-service.pl

