GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU

WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE

WOŁCZYŃSKA 18
POZNAŃ

Grunty deweloperskie
Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz
z prawem własności budynków i budowli o charakterze magazynowym i socjalno-biurowym o łącznej powierzchni
31 191 m2, wybudowanych w latach 50-tych XX w.

Dane nieruchomości
Adres Poznań, ul. Wołczyńska 18
Prawo do nieruchomości użytkowanie wieczyste
PO1P/00051479/4, PO1P/00099260/4,
Numer KW PO1P/00099264/2, PO1P/00099265/9,
PO1P/00099266/6
Numery działek

1/1, 1/4, 1/19, 1/20, 2;
obręb 0036 Junikowo

Powierzchnia gruntu 133 128 m2
Powierzchnia budynków 31 191 m2

Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta
Poznań, w dzielnicy Grunwald, miedzy ulicą Wołczyńską a Wołowską.
Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie
został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznań jest on oznaczony symbolem MW/U - tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej.

Stan prawny
Dla nieruchomości zostało założonych pięć ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V
Ksiąg Wieczystych pod oznaczeniami:
• PO1P/00051479/4
• PO1P/00099260/4
• PO1P/00099264/2
• PO1P/00099265/9
• PO1P/00099266/6
W skład nieruchomości wchodzą działki nr 1/1, 1/4, 1/19, 1/20 i 2; z arkusza mapy 47, obręb 0036 Junikowo o łącznej powierzchni 133 128 m2,
zabudowane budynkami magazynowymi, biurowymi oraz gospodarczymi
o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 31 191 m2.
Grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym „Czwarta - Czerwona Torebka spółka akcyjna” Sp. k. (dawniej „Czwarta - Czerwona Torebka spółka
akcyjna” S.K.A. ) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Taczaka 13.
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Lokalizacja i otoczenie
Nieruchomość jest zlokalizowana w południowo-zachodniej części Poznania,
w dzielnicy Grunwald, przy linii kolejowej Poznań-Berlin, niedaleko autostrady
A2. Nieruchomość znajduje się pomiędzy ulicami Wołczyńską i Wołowską, w pobliżu szlaków komunikacyjnych prowadzących do Buku i Stęszewa. Łatwy i szybki dojazd do ścisłego centrum Poznania oraz dworców PKP i PKS jest możliwy
ulicą Grunwaldzką oraz Głogowską, gdzie kursują również linie tramwajowe.
W pobliżu znajduje się cała niezbędna infrastruktura społeczno-usługowa:
szkoła, przedszkole, place zabaw, punkty usługowe, zespoły opieki medycznej. W niedużej odległości znajdują się także obiekty handlowo-rozrywkowe.
W otoczeniu nieruchomości znajduje się las, siedem malowniczych stawów oraz
osiedla mieszkaniowe. Jest to dzielnica Poznania z bardzo silnymi tradycjami
cegielnianymi oraz miejsca o odkrywanych na nowo walorach krajobrazowych,
przyrodniczych i historycznych.

Poznań

Lotnisko
15 min.

4

3

Centrum miasta
Centrum miasta
6a - dojazd ul. Głogowska 6b - dojazd ul. Grunwaldzka
18 min.
22 min.

INEA Stadion
10 min.
5

Dojazd do centrum
ul. Grunwaldzką

Dojazd do centrum
ul. Głogowską
ul. Wołczyńska 18

1

Centrum Handlowe
3 min.
2

Autostrada A2
3 min.

odległości do kluczowych miejsc miasta
Lp.
1

4

Obiekt
Centrum Handlowe

ć Odległość

Czas dojazdu

2,3 km

3 min.

2

Autostrada A2

2,9 km

3 min.

3

INEA Stadion

4,8 km

10 min.

4

Lotnisko

7,5 km

15 min.

5

Dworzec PKP i PKS

8,6 km

18 min.

6a

Centrum miasta - dojazd ul. Głogowską

8,8 km

18 min.

6b

Centrum miasta - dojazd ul. Grunwaldzką

8,4 km

22 min.

Dworzec PKP i PKS
18 min.
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Istniejące zagospodarowanie
•

•

•

•

•

Nieruchomość o łącznej powierzchni 133 128 m2 składająca się
z działek ewidencyjnych o numerach: nr 1/1 (zabudowana jest
budynkami technicznymi w granicy z działką nr 2); nr 1/4 (działka jest niezabudowana, na jej terenie znajduje się parking, wjazd
na teren działki nr 2 oraz staw z otaczającą go zielenią wysoką);
nr 1/19 (z fragmentem ulicy Oławskiej i budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym oraz zabudowaniami gospodarczymi); nr 1/20
(jest częściowo zalesiona, znajdują się na niej fragmenty nieczynnych bocznic kolejowych prowadzących do działki nr 2) oraz nr 2
(zabudowana budynkami magazynowo-biurowymi wraz z infrastrukturą drogową, przy zachodniej granicy działki istnieje pas
zieleni w tym fragment lasu, który tworzy naturalną przestrzenną
granicę nieruchomości oraz izoluje od działki sąsiedniej),
Kompleks o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta,

Obecne zagospodarowanie: budynki magazynowo – biurowe (hale
o łącznej powierzchni ponad 31 tys. m2 i obiekty techniczne) wraz
z infrastrukturą komunikacyjną, dwie enklawy leśne, pas zieleni
wysokiej przy zachodniej granicy, staw z zielenią przy granicy południowej oraz budynek wielorodzinny i fragmenty bocznic kolejowych w północnej części działki,
Sąsiedztwo działek od północy, wschodu i południowego wschodu: tereny zabudowy mieszkaniowej (z usługami podstawowymi
oraz usług i drobnej działalności gospodarczej), tereny od północy są już zagospodarowane zabudową mieszkaniową jednorodzinną, natomiast północno – zachodni „cypel” zbliża się do terenów kolejowych,
Na działkach graniczących od zachodu prowadzona jest działalność gospodarcza.

Powierzchnia magazynów 21 032 m2
Powierzchnia chłodni 600 m2
Powierzchnia biur jasnych

2 120 m2 + około 500 m2 „Biały domek”
(budynek nr 8)

Powierzchnie ciemne 655 m2
Open space 850 m2
Serwerownie 480 m2
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Uwarunkowania planistyczne

MW/U

grunty deweloperskie w Poznaniu przy
ul. Wołczyńskiej 18
teren objęty planowaniem w rejonie ulic
Wołczyńskiej i Wołowskiej

MW/U

Zgodnie z treścią Uchwały Rady Miasta Poznania Nr LXXII/1137/VI/2014
z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, dla terenu zlokalizowanego przy ul. Wołczyńskiej 18 w Poznaniu o pow. 13,3128 ha
został wyznaczony kierunek zagospodarowania z przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową (oznaczony w części graficznej planu symbolem MW/U) zezwalającym na lokalizację budynków niskich i średniowysokich.
Uwagi: w przypadku wyznaczenia na etapie planu miejscowego terenu
o funkcji usługowej dopuszcza się podniesienie wysokości dla dominanty
w postaci np.: wieży kościoła, dzwonnicy, pływalni, usług oświaty. Preferowana jest także lokalizacja funkcji usługowej w parterach budynków
wielorodzinnych przy ciągach komunikacji pieszej.
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teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej lub zabudowy usługowej

Zgodnie z treścią Uchwały Rady Miasta Poznania Nr XV/120/
VII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. - zaopiniowanej pozytywnie
przez Rady: Osiedla Fabianowo-Kotowo i Osiedla Junikowo przystąpiono do sporządzenia, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wołczyńskiej i Wołowskiej w Poznaniu. Termin składania wniosków do
planu ustalony został do dnia 21 października 2015 r. Upływ
wskazanego terminu rozpoczyna etap przygotowania i uzgadniania projektu planu.
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Grunt inwestycyjny z opracowaną koncepcją
zabudowy osiedlem mieszkaniowym
Nieruchomość z powodzeniem może zostać przekształcona w inwestycję mieszkaniową. Zgodnie z planowanym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, działki nr 1/1, 1/4, 1/19, 1/20, 2 z arkusza mapy 47, obręb Junikowo, są objęte przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami
podstawowymi.
Głównym założeniem jest stworzenie nowoczesnego zespołu mieszkaniowego o indywidualnym wyrazie przestrzennym
i wysokiej jakości życia, wpisanego w atrakcyjne miejsce Poznania w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych: Rudnicze, Junikowo i Plewiska. Będzie to miejsce o odkrywanych na nowo walorach krajobrazowych, przyrodniczych i historycznych.
Obszar objęty opracowaniem wynosi 19,37 ha z czego własnością Firmy jest 13,4 ha. Łączna powierzchnia użytkowa
mieszkań wyniesie 134 000 m2, powstanie 1980 mieszkań.

Dane techniczne zespołu:
planowana liczba mieszkańców 6 820

powierzchnia terenu w granicach opracowania 19,37 ha
powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych 149 500 m

2

powierzchnia użytkowa budynków usługowych 6 500 m

2

planowana liczba mieszkań w zespole 1 980
planowana liczba miejsc parkingowych dla mieszkań 2 970
planowana liczba miejsc parkingowych dla usług 265
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Gotowa koncepcja zabudowy osiedlem mieszkaniowym
Przeznaczenie terenu

Powierzchnia
w ha

Udział %

Tereny mieszkaniowe:

9,86 ha

50,90 %

a) M1

3,66 ha

18,90 %

b) M2

3,32 ha

17,10 %

c) M3

2,88 ha

14,90 %

Tereny usług

1,27 ha

   6,65 %

Tereny zieleni

4,67 ha

23,90 %

Tereny komunikacji

3,46 ha

17,80 %

19,37 ha

100,00 %

Razem teren w granicach
opracowania

Zabudowa mieszkaniowa:
•
•
•
•
•

zróżnicowana wysokość oraz atrakcyjna, współczesna architektura,
kwartały wypełnione zabudową czterokondygnacyjną,
od strony zieleni wysokiej zabudowa punktowa, luźna o wysokości
6 kondygnacji,
w części północnej zabudowa punktowa 8 kondygnacyjna, akcentująca jednostkę od strony linii kolejowej,
od ulicy Wołowskiej, luźna 3 kondygnacyjna zabudowa willowa
o charakterze zabudowy jednorodzinnej.

Budynki usługowe:
•
•

kościół przy skrzyżowaniu ulic (lokalna dominanta),
centrum usługowo – handlowe o wysokości 2 kondygnacji z budynkiem biurowym o wysokości do 6 kondygnacji.

Zieleń, rekreacja, ciągi piesze:

Na terenach w części zachodniej i północnej znajdują się dwie enklawy zieleni
leśnej oraz przylegającej zieleni wysokiej o różnych gatunkach drzew. Zieleń
ta, o funkcji rekreacyjnej oraz izolacyjnej stanowi podstawę koncepcji terenów
zielonych jednostki. Tereny sportu towarzyszą partiom zieleni wysokiej. Centrum posiada adaptowany zbiornik wodny wraz z zielenią istniejącą. Wnętrze
mieszkaniowe wyposażono w place zabaw dzieci oraz wypoczynku dorosłych.

Uzbrojenie terenu – pełne uzbrojenie terenu
w miejskie sieci:

• wodociągową,
• gazową,
• kanalizacji sanitarnej,
• kanalizacji deszczowej,
• elektroenergetyczną wraz z oświetleniem terenu.
Ogrzewanie budynków gazowe z wbudowanych kotłowni.
Dla mieszkań przewiduje się wyposażenie kuchni w kuchenki elektryczne.
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Wizualizacje osiedla
Widok z lotu ptaka

Rynek
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Wizualizacje osiedla
Centrum handlowe

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

Dane publikowane w niniejszym folderze mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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