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Grunty deweloperskie
Działki gruntowe z prawem własności o łącznej powierzchni 171 804 m2 wraz z budynkiem po byłej gorzelni.

Dane nieruchomości
Adres Gwiazdowo gmina Kostrzyn
Prawo do nieruchomości własność
Numer KW

PO1F/00043002/1, PO1F/00036762/4, 		
PO1F/00042357/7

Numery działek 9/20, 9/21, 2/14, 9/18, 9/19
Powierzchnia gruntu 171 804 m2 w tym parku 30 171 m2

Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w miejscowości Gwiazdowo, na wschód
od miasta Poznania, w gminie Kostrzyn. Na teren składają się 4 działki o łącznej pow. 141 633 m2, które w dwóch miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz działka 9/20 o pow.
30 171 m2 – teren zieleni urządzonej, park podworski.

Stan prawny
Dla nieruchomości są prowadzone trzy księgi wieczyste przez Sąd Rejonowy we Wrześni, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, pod oznaczeniami:
• PO1F/00043002/1 dla działek nr: 9/20 i 9/21;
• PO1F/00036762/4 dla działki nr: 9/14;
• PO1F/00042357/7 dla działek nr: 9/18 i 9/19.
Działki o numerze ewidencyjnym 9/20 i 9/21 są własnością spółki „Czerwona Torebka spółka akcyjna” Sp. k., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Taczaka 13, natomiast działki o numerach ewidencyjnych 9/14, 9/18 i 9/19 stanowią własność spółki „Piąta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Sp. k.,
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Taczaka 13.
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Lokalizacja i otoczenie

Poznań

Nieruchomość jest zlokalizowana w gminie Kostrzyn na wschód od granic miasta Poznania. Szybki
dojazd do Poznania zapewniają: zmodernizowana dwupasmowa droga krajowa E 92 (stara A2 Poznań-Września), wschodnia obwodnica miasta Poznania S11 (trasa Poznań-Gniezno) oraz połączenia kolejowe.
W miejscowości Kostrzyn znajduje się cała infrastruktura społeczno-usługowa: szkoła, przedszkola, punkty usługowe, handel, zespoły opieki medycznej, które zaspokoją potrzeby mieszkańców
w pierwszej fazie budowy osiedla.
W miarę rozwoju osiedla mieszkaniowego, zgodnie z istniejącym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren graniczący bezpośrednio od południa z projektowanym osiedlem
mieszkaniowym umożliwia powstanie szkoły, przedszkola, punktów usługowych, zespołu opieki
medycznej oraz obiektu kultu religijnego.
Nieruchomość jest ciekawie położona pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, została wpisana
we wszystkie istotne istniejące elementy przyrodnicze, takie jak: lasy, park, cieki wodne, dolinki oraz
stare aleje z drzewami, zapewniając atrakcyjną możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.

Gwiazdowo
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Poznań

3 Obwodnica S11

4

C.H. ETC
Swarzędz

5 Autostrada A2

ODLEGŁOŚCI DO KLUCZOWYCH MIEJSC MIASTA
Lp.
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Obiekt

Gniezno j

ć Odległość

Czas dojazdu

1

Centrum Kostrzyna

2,9 km

6 min.

2

Dworzec PKP Kostrzyn

3,6 km

7 min.

3

Obwodnica S11

5,7 km

8 min.

4

Centrum Handlowe ETC Swarzędz

11,2 km

12 min.

5

Autostrada A2

17,7 km

14 min.

6

Poznań

17,6 km

20 min.

7

Gniezno

33,3 km

24 min.

Kostrzyn
centrum
Kostrzyn
2 dworzec
PKP
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Uwarunkowania planistyczne
W dniu 21.03.2013 Rada Miejska
Gminy Kostrzyn podjęła Uchwałę Nr XXVII/176/2013 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w Gwiazdowie (Jednostka F –
działka nr 9/19).
W dniu 21.03.2013 Rada Miejska
Gminy Kostrzyn podjęła Uchwałę Nr XXVII/177/2013 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej
i usługowej w Gwiazdowie – część
E i F (Jednostka F).

Przywołane obok dwa miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego tworzą urbanistycznie
jedną całość i w sposób kompleksowy zagospodarowują prezentowany teren.
Duże znaczenie dla rozwoju urbanistycznego Gwiazdowa
i uregulowania komunikacji kołowej ma również podjęta przez
Radę Miejską Gminy Kostrzyn
w dniu 29.06.2015r. Uchwała Nr
X/60/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania MPZP dla
przebiegu drogi klasy L, pomiędzy
projektowanym rondem w Gwiazdowie, a ul. Półwiejską, co spowoduje drugostronne skomunikowanie osiedla z droga krajową E92,
relacji Poznań-Września (stara
A2).
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Grunt inwestycyjny z opracowaną koncepcją zabudowy osiedlem mieszkaniowym.
Zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki 9/14, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21
z arkusza mapy nr 1, obręb 0007 Gwiazdowo, zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz
z towarzyszącymi usługami podstawowymi i terenami zieleni, urządzonej na obszarze parku podworskiego.
Głównym założeniem jest stworzenie w bezpośredniej bliskości miasta Poznana nowoczesnego zespołu mieszkaniowego
o indywidualnym wyrazie przestrzennym i wysokiej jakości życia, z wieloma możliwościami do aktywnego wypoczynku
oraz rekreacyjnymi walorami parku podworskiego.
Obszar objęty opracowaniem wynosi 171 804 m2, w tym parku podworskiego 30 171 m2 i jest własnością spółek z grupy
Czerwona Torebka. Projektowana łączna powierzchnia mieszkań wyniesie 59 000 m2, powstanie 1070 mieszkań.

DANE TECHNICZNE ZESPOŁU:
Powierzchnia terenu 171 804 m2

Planowana liczba mieszkań po 55 m2 1 073

Powierzchnia użytkowa usług 4 682 m2

Planowana liczba stanowisk parkingowych dla mieszkań 1 258

Powierzchnia użytkowa razem 63 697 m2
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Planowana liczba mieszkańców 3 760

Powierzchnia użytkowa mieszkań 59 015 m
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Planowana liczba stanowisk parkingowych dla Usług 188
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Gotowa koncepcja zabudowy osiedlem mieszkaniowym
Oznaczenie terenu

Teren A

Teren B

Teren C

Teren D

Teren E

Teren F

Teren G

Teren H

Rynek

Ilość mieszkań

84

153

128

142

138

137

162
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Teren F stanowi zabudowę usługowo-handlową rynku, która poza 18
mieszkaniami, obejmuje przede wszystkim około 4 180 m2 powierzchni
usługowej, w tym około 830 m2 w odrestaurowanym budynku po byłej
gorzelni.
Przeznaczenie terenu

Powierzchnia
w ha

Udział w %

Teren mieszkaniowy

7,9

45,9

Teren rynku - usługi

1,0

5,8

Teren komunikacji - drogi

4,4

25,6

Teren parkingów

0,2

1,2

Tereny zielone

3,3

19,2

Ciagi piesze i rowerowe

0,4

2,3

ZABUDOWA MIESZKANIOWA:
•
•
•
•

teren został podzielony na 8 kwartałów zabudowy mieszkaniowej
i 9 centralny kwartał – Rynek z usługami i zabytkową gorzelnią,
istnieje możliwość zabudowy kwartałów mieszkaniowych budynkami maksymalnie 3-4 kondygnacyjnymi, o wysokości do 16 m,
kwartały mieszkaniowe od wschodu graniczą bezpośrednio z parkiem
podworskim, dla którego przewidziana jest funkcja rekreacyjna,
projektuje się dwustronne skomunikowanie osiedla z drogą krajową
E92.

BUDYNKI USŁUGOWE:
•
•

w centralnym kwartale zaplanowano jeden budynek usługowo-handlowy, usługi na parterach trzech budynków usługowo-mieszkalnych oraz rewitalizację budynku gorzelni,
w kwartałach z zabudową mieszkaniową istnieje możliwość wprowadzenia usług na poziomie parterów.

ZIELEŃ, REKREACJA, CIĄGI PIESZE:

Teren kwartałów zabudowy mieszkaniowej w części wschodniej graniczy bezpośrednio z parkiem podworskim ze starodrzewem, dla którego projektuje
się funkcję rekreacyjno-spacerową oraz duży ogólnodostępny plac zabaw dla
dzieci i boisko do koszykówki.
W południowej części terenu, przy parku dworskim, zachowano aleje starych
drzew, adaptując teren na ścieżki spacerowe i rowerowe.

UZBROJENIE TERENU - PEŁNE UZBROJENIE TERENU W:
•

sieć wodociągową i sieci kanalizacji sanitarnej – w roku 2013 wykonano do osiedla przyłącza,
• sieć kanalizacji deszczowej – uzyskano pozwolenie na budowę i zrzut
wód opadowych do rowów melioracyjnych,
• sieć gazową,
• elektroenergetyczną.
Ogrzewanie budynków gazowe – indywidualne każdego lokalu mieszkalnego. Dla mieszkań przewiduje się wyposażenie kuchni w kuchenki
elektryczne.
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Wizualizacja osiedla
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Dane publikowane w niniejszym folderze mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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Kontakt
Tomasz Jurga

Łukasz Wojtala

Członek Zarządu

Kierownik Działu Sprzedaży Obiektów Handlowych

tel. 61 62 68 721
kom. +48 605 650 068
tomasz.jurga@czerwonatorebka.pl

tel. 61 62 32 823
kom. +48 721 810 007
lukasz.wojtala@czerwonatorebka.pl

