Oferta sprzedaży nieruchomości
Sprzedający:

Rolimpex S.A., Iława ul. Lubawska 7

Adres nieruchomości:

Śrem, województwo wielkopolskie , ul. Letnia 1

Cena nieruchomości:

3 700 000 zł netto

1. OPIS NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w mieście Śrem w powiecie śremskim.
Nieruchomość obejmującą działki nr 2495, 2496, 2499/5, 2494/8 przy ul. Letniej 1 i jest
jednym z zakładów spółki Rolimpex S.A. w Iławie ul. Lubawska 7 wyspecjalizowanym
w zakresie obrotu i przerobu materiału nasiennego.
Przedmiotowa nieruchomości zlokalizowana jest w na skraju miasta w strefie obejmującej grunty
aktywizacji gospodarczej w sąsiedztwie terenów przemysłowych, usługowych i magazynowych
zabudowanych i niezabudowanych oraz innych terenów inwestycyjnych.
Dalsze sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane miasta oraz tereny rolnicze.
Nieruchomość stanowi kompleks działek nr 2495, 2496, 2499/5 oraz 2494/8 stanowiących jedną
funkcjonalną całość. Teren działek równy, dojazd do nieruchomości od ulicy Letniej - utwardzonej
drogi łączącej się z ulicą Gostyńską.
Łączna powierzchnia gruntu wynosi 1,5188 ha.

2. DANE EWIDENCYJNE NIERUCHOMOŚCI
Oznaczenia w ewidencji gruntów :
województwo
- wielkopolskie
powiat
- śremski
gmina
- Śrem
obręb
- Śrem
działki ewid. w użytkowaniu wieczystym
- 2495, 2496, 2499/5,
łączna powierzchnia gruntu 1,4920 ha,
Księga wieczysta
- PO1M/00016880/8,
działka będąca przedmiotem własności
- 2494/8
powierzchnia gruntu 0,0268 ha
Księga wieczysta
- PO1M/00039023/0
3. WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI/ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Skarb Państwa w części w użytkowaniu wieczystym, w części stanowiącym własność spółki
Rolimpex S.A. w Iławie. Budynki i budowle posadowione na gruncie działek nr 2495, 2496,
2499/5 oraz grunt działki nr 2494/8 stanowią własność Rolimpex S.A.

4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI
4.1. Oznaczenie w Księgach Wieczystych:


KW nr PO1M/00016880/8 zapisana nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w
użytkowaniu wieczystym Rolimpex S.A. do 5.12.2089 roku.

Właścicielem budynków oraz budowli posadowionych na gruncie jest spółka Rolimpex S.A.


Nieruchomość zapisana w KW nr PO1M/00039023/0 jest własnością Rolimpex S.A. O

4.2 Oznaczenia w ewidencji gruntów:





województwo - wielkopolskie
powiat
- śremski
gmina
- Śrem
obręb
- Śrem



działki ewid. nr
- 2495, 2496, 2499/5 o łącznej pow. 1,4920 ha
- Księga wieczysta: PO1M/00016880/8,



działka ewid. nr 2494/8 o pow. 0,0268 ha
- Księga Wieczysta : PO1M/00039023/0

5. PRZEZNACZENIE GRUNTU
Grunt działek ewidencyjnych nr 2495, 2496 w mieście Śrem przeznaczony jest w MPZP pod
tereny działalności gospodarczej (istniejąca zabudowa) i oznaczony jest symbolem G1. Grunt
działki nr 2494/8 przeznaczony jest w MPZP pod teren działalności gospodarczej bez
istniejącej zabudowy i oznaczony jest symbolem G3. Grunt działki nr 2499/5 stanowi teren
ulicy dojazdowej oznaczony 07KD.
6. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERCHOMOŚCI
Na gruncie zlokalizowane są budynki i obiekty gospodarcze, produkcyjne, magazynowe,
budynek biurowy, silosy wolnostojące i zabudowane oraz budynki i budowle pomocnicze.
Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 6387,85 m2.
Drogi i place o nawierzchni z płyt prefabrykowanych zbrojonych i betonu znajdujące się
pomiędzy budynkami i umożliwiające transport wewnętrzny i ciężarowy posiadają łączną
powierzchnię około 5100 m2.
Nieruchomość wyposażona jest w sieci infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wody
z wodociągu miejskiego, kanalizacji sanitarnej do szamba. Instalacja gazu przewodowego w
zasięgu, w ulicy Gostyńskiej.
7 . ZESTAWIENIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj obiektu
Portiernia
Garaże i sklep
Garaże
Magazyn
Kosz przyjęciowy

Powierzchnia
Uwagi
użytkowa budynku w
m2
18,15
141,00
128,00
495,68
Wiata 544,00 m2 (8 silosów)

6.

1088,77

7.

Maszynownia-bud.
magazynowy
Silosy zbożowe

-

Budynek 2 kondygnacyjny z
kotłownią
8 szt. po 150 ton

8.

Silosy ekspedycyjne

-

8 szt. po 30 ton

9.
10.

2 kosze przyjęciowe
Czyszczalnia K-545

-

11.

Zbiornik p.poż

-

12.

Magazyn - przechowalnia
ziemniaków

1030,40

13.
14.

Trafostacja
Magazyn logistyczny,
dystrybucja
Wiata parkingowa
Biuro

521,56

Wydajność 24 t/godz każdy
Czyszczalnia wstępnego
czyszczenia
Wym. 16 x 16 m,
Pojemność zbiornika 150 m3
Stan techniczny dobry, po
modernizacji, obok wiata
stalowa o powierzchni
104,00 m2
Moc umowna - 110 kW
Stan techniczny dobry

Magazyn 2 kondygnacyjny z
Laboratorium
Waga
Zbiornik bezodpływowy +
kanalizacja
Przyłącze wodociągowe
Linia NN
Drogi i place
Ogrodzenie

2625,44
67,45
-

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

271,40

6387,85m2

Osoba do kontaktu:
Lech Woźniak
Tel. 0048 668 313 944
Wozniak@topfarms.pl

150 m2
Obiekt 2 kondygnacyjny,
nowy, stan dobry
Budynek 2 kondygnacyjny
50 ton; 18,0 m
Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
Około 5100 m2
Około 512 mb

