
WYJAŚNIENIE ZARZĄDCY KOMPENSACJI 
DOPRECYZOWUJĄCE TREŚĆ I ZAWARTOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH 

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCYCH 
ZESPOŁÓW WYSTAWIONYCH DO SPRZEDAŻY W RAMACH PRZETARGÓW 

NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU STOCZNI GDYNIA 
S.A. OGŁOSZONYCH W DNIU 30 WRZEŚNIA 2009 R. 

 

Dnia 6 listopada 2009 r. 

Zarządca Kompensacji 

“BUD - BANK LEASING” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 27836, 
NIP 525-15-80-026, w pełni opłacony kapitał zakładowy wynoszący 500.000,00 zł,  

działający w imieniu własnym ale na rachunek: 

STOCZNI GDYNIA S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81-969 Gdynia, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 60409, 
NIP 586-010-23-52, w pełni opłacony kapitał zakładowy wynoszący 916.411.940,00 zł; 

z uwagi na zidentyfikowane pisarskie i redakcyjne uogólnienia w niektórych szczegółowych 
zestawieniach składników majątkowych stanowiących zespoły majątkowe przeznaczone do 
sprzedaży w ramach przetargów nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku 
Stoczni Gdynia S.A. zamieszczonych na stronie internetowej Stoczni Gdynia S.A. 
www.stocznia.gdynia.pl w dniu 30 września 2009 r. informuje, co następuje: 

I. 
Zarządca  Kompensacji dokonuje z dniem 6 listopada 2009 roku doprecyzowania treści i 
zawartości załączników opisujących szczegółowo składniki majątkowe następujących zespołów: 

(a) Zespołu 1 objętego przetargiem nr 1;  

(b) Zespołu 6 objętego przetargiem nr 4; 

(c) Zespołu 7 objętego przetargiem nr 5 

(d) Zespołu 9 objętego przetargiem nr 7; 

(e) Zespołu 21 objętego przetargiem nr 9; 

(f) Zespołu 5A objętego przetargiem nr 10;  

poprzez poinformowanie, iż: 

(a) opisana pod pozycją 39, załącznika „Szczegółowe zestawienie składników majątkowych 
stanowiących Grupę 1 (obszar 1)” Zespołu 1 objętego przetargiem nr 1, długość drogi 
kolejowej (naziemne-tory) stanowiąca część bocznicy kolejowej znajdująca się na terenie 
Stoczni od ul. Południowej do ul Spawaczy przypisana do przywołanego obszaru 1 
wynosi 469,00 m. 



(b) opisana pod pozycją 19, załącznika „Szczegółowe zestawienie składników majątkowych 
stanowiących Grupę 4 (obszar 6)” Zespołu 6 objętego przetargiem nr 4, długość drogi 
kolejowej (naziemne-tory) stanowiąca część bocznicy kolejowej znajdująca się na terenie 
Stoczni od ul. Południowej do ul Spawaczy przypisana do przywołanego obszaru 6 
wynosi 675,50 m. 

(c) opisana pod pozycją 6, załącznika „Szczegółowe zestawienie składników majątkowych 
stanowiących Grupę 5 (obszar 7)” Zespołu 7 objętego przetargiem nr 5, długość drogi 
kolejowej (naziemne-tory) stanowiąca część bocznicy kolejowej znajdująca się na terenie 
Stoczni od ul. Południowej do ul Spawaczy przypisana do przywołanego obszaru 7 
wynosi 89,00 m. 

(d) opisana pod pozycją 20, załącznika „Szczegółowe zestawienie składników majątkowych 
stanowiących Grupę 7 (obszar 9)” Zespołu 9 objętego przetargiem nr 7, długość drogi 
kolejowej (naziemne-tory) stanowiąca część bocznicy kolejowej znajdująca się na terenie 
Stoczni od ul. Południowej do ul Spawaczy przypisana do przywołanego obszaru 9 
wynosi 710,70 m. 

(e) opisana pod pozycją 1, załącznika „Szczegółowe zestawienie składników majątkowych 
stanowiących Grupę 9 (obszar 21)” Zespołu 21 objętego przetargiem nr 9, długość drogi 
kolejowej (naziemne-tory) stanowiąca część bocznicy kolejowej znajdująca się na terenie 
Stoczni od ul. Południowej do ul Spawaczy przypisana do przywołanego obszaru 9 
wynosi 2.818,10 m i na długości 155,00 m jest zlokalizowana na gruntach innych 
obszarów, w tym:                                                     

                 - na gruncie zespołu nr 17 na długości 109,00 m, 

                 - na gruncie Eurogaz - Gdynia sp. z o.o. na długości 46,00 m (część toru nr 18). 

(f) opisana pod pozycją 15, załącznika „Szczegółowe zestawienie składników majątkowych 
stanowiących Grupę 10 (obszar 5A)” Zespołu 5A objętego przetargiem nr 10, długość 
drogi kolejowej (naziemne-tory) stanowiąca część bocznicy kolejowej znajdująca się na 
terenie Stoczni od ul. Południowej do ul Spawaczy przypisana do przywołanego obszaru 
5A wynosi 351,60 m. 

II. 

Zarządca  Kompensacji doprecyzowując udostępnione publicznie informacje związane z 
procedurą sprzedaży opisaną w Ogłoszeniu i Regulaminie, uprzejmie zawiadamia, iż powyższe 
uzupełnienia nie mają wpływu na szacunkową wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia 
S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach poszczególnych przetargów jak również wysokość 
wadium i pozostałe warunki ogłoszonych przetargów.  

Treści zawarte w wyodrębnionych załącznikach opisujących poszczególne przetargi powinny być 
analizowane łącznie z doprecyzowaniami zawartymi w niniejszym wyjaśnieniu gdyż stanowią 
podstawowe źródło informacji obowiązujące w ramach procedury sprzedaży opisanej w 
Ogłoszeniu i Regulaminie 

III. 
Niniejszy komunikat podlega obwieszczeniu na stronie internetowej Stoczni Gdynia S.A. 
www.stocznia.gdynia.pl. 
 


