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Jest miejsce w Ko³o-
brzegu, po³o¿one na skraju
ekoparku w uzdrowiskowej
dzielnicy miasta. Arka
Medical SPA, bo o nim
mowa, to nale¿¹cy do Zes-
po³u Sanatoryjno- Wczaso-
wego Arka-Mega Sp. z o.o.
kompleks wypoczynkowo-
rekreacyjny oferuj¹cy 800
miejsc noclegowych o wy-
sokim standardzie.

Arka Medical SPA - to
przede wszystkim profesjo-
nalnie wyposa¿one Centrum
Odnowy Biologicznej, gdzie
oprócz tradycyjnych metod
leczniczych, goœciom ofero-
wane s¹ zabiegi z zakresu
fizykoterapii, elektroterapii,
œwiat³olecznictwa czy te¿
balneoterapii. Obiekt stanowi
doskona³e miejsce dla ludzi
ceni¹cych relaks i aktywny
wypoczynek, zarówno na
³onie natury, jak i w nowo-
czeœnie wyposa¿onych gabi-
netach odnowy biologicznej,
salach fitness, basenach
z wod¹ morsk¹, krytych
kortach tenisowych.

Szczególn¹ propozycj¹
w bogatej ofercie skierowan¹
do osób ¿yj¹cych w ci¹g³ym
stresie, potrzebuj¹cych
chwili wytchnienia w celu
poprawy samopoczucia jest
znajduj¹ca siê na terenie
Obiektu Grota Solna, posia-
daj¹ca unikalny mikrokli-
mat spotykany jedynie w na-
turalnych jaskiniach solnych.
Odpowiednio dobrana tem-
peratura, wilgotnoœæ oraz
ujemne zjonizowanie po-
wietrza, to podstawowe
czynniki, bezpoœrednio wp³y-
waj¹ce na zdrowie i dobre
samopoczucie.

Staraj¹c siê sprostaæ
oczekiwaniom Goœci, otwo-
rzono Galeriê SPA, miejsce
bêd¹ce oaz¹ spokoju i ma-
gicznego relaksu. Galeria SPA
oferuje szeroki wachlarz za-
biegów zarówno dla cia³a,
jak i ducha, pocz¹wszy od
zabiegów z dzia³u medycyny
estetycznej takich jak:
mezoterapia bezig³owa czy
endermologia, przez zabiegi
wyszczuplaj¹ce (k¹piel w bia-

³ej glince) na zabiegach wod-
nych koñcz¹c. Ponadto w ofer-
cie znaleŸæ mo¿na us³ugi
gabinetów kosmetycznych
oraz solaria.

Arka Medical Spa posiada
szerok¹ ofertê gastrono-
miczn¹. Wykwintne specja³y
serwowane przez Szefa Kuch-
ni zaspokoj¹ nawet najbar-
dziej wysublimowane gusta.
Restauracja Baltica to miej-
sce dla osób przebywaj¹cych
w gronie znajomych, przy-
jació³, rodziny, osób pragn¹-
cych przestrzeni, nieskrêpo-
wania i prawdziwego kom-
fortu. Odmienny charakter

ma Restauracja „Impresja”.
To nastrojowe, wyciszone
miejsce, gdzie wœród zapa-
chów, dŸwiêków, smaku zro-
dz¹ siê niezwyk³e doznania.

Arka Medical Spa z myœl¹
o goœciach przygotowa³a
wiele atrakcji, które stano-
wi¹ jej niezwyk³y, niepow-
tarzalny charakter. Goœcie
Arki doskonale poznali i za-
smakowali przyjemnoœci
przebywania w kawiarni
panoramicznej Eleven Club,
mieszcz¹cej siê na XI piêtrze.
Jest to wyj¹tkowe miejsce.
Jedyna taka kawiarnia z mo-
du³em obrotowym, gdzie

rozkoszuj¹c siê wyœmie-
nitymi deserami i trunkami,
a tak¿e niepowtarzaln¹ at-
mosfer¹ mo¿na podziwiaæ
wspania³y widok – Ba³tyk
w ca³ej swej okaza³oœci.

Wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom klientów obiekt
zosta³ wyposa¿ony w  sale
konferencyjne z nowoczes-
nym sprzêtem audio-wizu-
alnym, klimatyzacj¹  i kom-
fortem  realizacji spotkañ
biznesowych na wysokim,
profesjonalnym poziomie.
Takie mo¿liwoœci Arki, poz-
walaj¹ce na sprawn¹ organi-
zacje sympozjów, zjazdów,

spotkañ integracyjnych
w po³¹czeniu z doskonale
przygotowanym zapleczem
gastronomicznym, kultu-
ralno-rozrywkowym, relak-
sacyjnym spe³niaj¹ oczeki-
wania goœcia biznesowego.

…jesteœmy po to, byœ
czu³ siê szczêœliwszy…

Arka Medical Spa
Ul. Su³kowskiego 11

78-100 Ko³obrzeg
Tel. 094 353 21 81
Fax 094 353 21 80
www.arka-mega.pl

ARKA MEDICAL SPA w Kołobrzegu
…szczęście na wyciągnięcie ręki
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Wielu polskich przedsiê-

biorców, zapatruj¹cych siê

na rynek ukraiñski i zamie-

rzaj¹cych wejœæ i zaistnieæ

na tym rynku, na samym

pocz¹tku staj¹ przed dyle-

matem, jak¹ formê prawn¹

nale¿y wybraæ dla swojej

ukraiñskiej firmy. Orientuj¹c

siê mniej wiêcej w polskim

ustawodawstwie wiedz¹, ¿e

oprócz ró¿nego rodzaju

Spó³ek prawa handlowego

(Spó³ka akcyjna, z ograni-

czon¹ odpowiedzialnoœci¹,

komandytowa itd.) istnieje

tak¿e mo¿liwoœæ prowadze-

nie dzia³alnoœci gospodar-

czej w formie oddzia³u lub

przedstawicielstwa. I w swoim

wyborze powa¿nie rozpa-

truj¹ tak¿e i tê formê dzia-

³alnoœci.

W tym artykule postaram

siê pomóc w dokonaniu

w³aœciwego wyboru formy

prawnej dla swojej przysz³ej

firmy na Ukrainie, która

by³aby w³aœciwa w osi¹gniê-

ciu postawionych przez jej

za³o¿yciela celów.

Otó¿, kluczem do znale-

zienia odpowiedzi na powy¿-

sze pytanie jest w³aœnie

s³owo „cel”. Czyli, najwa¿-

niejszym pytaniem, na które

powinien odpowiedzieæ za-

rz¹d firmy, przedsiêbiorca

lub osoba fizyczna, która

zamierza otworzyæ firmê na

Ukrainie jest cel zak³adania

tej firmy na Ukrainie?

Je¿eli celem zak³adanej

na Ukrainie firmy jest

zbadanie rynku pod k¹tem

istnienia potencjalnych od-

biorców, proponowanych

przez przedsiêbiorcê towa-

rów lub us³ug i nawi¹zanie

korzystnych kontaktów

handlowych, a tak¿e repre-

zentacja firmy macierzystej,

bardziej odpowiedni¹ form¹

dzia³alnoœci bêdzie przed-

stawicielstwo.

Je¿eli natomiast, cel po-

wy¿szy ju¿ zosta³ osi¹gniêty,

rynek zbadany, kontrahenci

i potencjalni odbiorcy

znalezieni, a celem otwiera-

nej firmy jest prowadzenie

bezpoœredniego handlu lub

œwiadczenie us³ug, wtedy

bardziej wskazan¹ form¹

bêdzie spó³ka handlowa.

Ale jest to uproszczone

podejœcie. Dla bardziej œwia-

domego wyboru warto by

omówiæ niniejsze zagadnie-

nie bardziej szczegó³owo.

Zacznijmy od mo¿liwoœci

oraz ryzyka dzia³alnoœci

w formie przedstawicielstwa

firmy zagranicznej.

Na podstawie ukraiñskiego

ustawodawstwa, przedsta-

wicielstwo spó³ki zagranicznej

mo¿e pe³niæ wy³¹cznie funk-

cje przedstawicielskie, bez

prawa prowadzenia dzia³al-

noœci gospodarczej. Nie

mo¿e byæ mowy o tym, aby

przedstawicielstwo nada-

wa³o us³ugi lub sprzedawa³o

produkcjê spó³ki macie-

rzystej lub otrzymywa³o

dochód od swojej dzia³al-

noœci Jest to tak¿e niemo¿-

liwe z innego powodu, a mia-

nowicie – Przedstawiciel-

stwo nie posiada osobowoœci

prawnej. Czyli, z prawnego

punktu widzenia wszystkie

czynnoœci faktyczne lub

prawne podejmowane, przez

przedstawicielstwo s¹ podej-

mowane w imieniu i na rzecz

spó³ki macierzystej.

Podstawowy problem,

zwi¹zany z dzia³alnoœci¹

w formie przedstawicielstwa

na rynku ukraiñskim, po-

lega na prawie ca³kowitym

braku regulacji prawnych,

dotycz¹cych jego dzia³al-

noœci. De facto, oprócz dwóch,

prawie identycznych artyku-

³ów w Kodeksie Cywilnym i

Kodeksie Gospodarczym

Ukrainy, mówi¹cych o tym

¿e przedstawicielstwo mo¿e

wykonywaæ tylko funkcje

przedstawicielskie i nie

posiada osobowoœci praw-

nej, a tak¿e Postanowienia

Narodowego Banku Ukrainy

o otwarciu rachunków ban-

kowych dla przedstawi-

cielstw, nie ma innych aktów

prawnych, które by uregu-

lowa³y dzia³anie przedstawi-

cielstw spó³ek zagranicz-

nych na terytorium Ukrainy,

a tak¿e bardziej szczegó³owo

okreœla³y ich pozycjê prawn¹

na rynku. Natomiast istnieje

wiele ró¿nych podrzêdnych,

wewn¹trz urzêdowych, sprzecz-

nych ze sob¹ instrukcji i za-

leceñ, które nie tylko nie

rozwi¹zuj¹ problemów, a jesz-

cze bardziej je gmatwaj¹.

W ten sposób umo¿liwiaj¹

urzêdnikom i instytucjom

pañstwowym dodatkowe

zarobki, poprzez dowoln¹

interpretacje nielicznych prze-

pisów prawnych.

Jako przyk³ad mo¿na

przytoczyæ sytuacjê, zwi¹-

zan¹ z tak¹ instytucj¹, jak

GDIP (Generalna Dyrekcja

Obs³ugiwania Przedstawi-

cielstw Zagranicznych). Jest

to urz¹d stworzony przy

Kijowskiej Radzie Miejskiej,

podstawowym celem któ-

rego jest œwiadczenie ró¿-

nego rodzaju us³ug, w tym

ksiêgowych i prawnych, na

rzecz przedstawicielstw za-

granicznych. Co samo w so-

bie nie jest niczym z³ym,

z wyj¹tkiem tego, ¿e ten

organ, w myœl istniej¹cych

przepisów, jest praktycznym

monopolist¹ na rynku, a ka¿-

de przedstawicielstwo wczeœ-

niej czy póŸniej zostaje zmu-

szone do korzystania z jego

us³ug, które wcale nie s¹ tanie.

Przy zak³adaniu przed-

stawicielstwa na Ukrainie,

trzeba tak¿e braæ pod uwagê

wymagany czas na jego

rejestracjê we wszystkich

wymaganych instytucjach

pañstwowych, zaczynaj¹c

od Ministerstwa Finansów,

i otrzymanie wszystkich

niezbêdnych dokumentów

rejestracyjnych, co zajmuje

nie mniej ni¿ 3 miesi¹ce, pod

warunkiem fachowego po-

dejœcia do tematu.

Jako drug¹ opcjê do

wyboru, dla rodzaju dzia-

³alnoœci na rynku ukraiñ-

skim mamy spó³kê handlow¹.

Do najbardziej rozpow-

szechnionych form spó³ek

handlowych na Ukrainie

nale¿¹ spó³ki z ograniczon¹

odpowiedzialnoœci¹ i spó³ki

akcyjne, otwarte i zamk-

niête.

Spó³ka z ograniczon¹

odpowiedzialnoœci¹ jest

najczêœciej spotykan¹ form¹

dzia³alnoœci wybieranej

zarówno przez ukraiñskich

przedsiêbiorców jak i za-

granicznych.

Zgodnie z ukraiñskim pra-

wem, za³o¿ycielem spó³ki

z o.o. mo¿e byæ zarówno

osoba prawna, jak i fizyczna,

ukraiñska lub zagraniczna.

Przy czym, nawet w przy-

padku gdy spó³ka posiada

100% kapita³u zagranicz-

nego jest ona uwa¿ana za

ukraiñsk¹ spó³kê handlow¹,

z takim samym zakresem

praw i obowi¹zków, jak inne

spó³ki handlowe, z kilkoma

nielicznymi wyj¹tkami.

Zak³adaj¹c wiêc, spó³kê

z ograniczon¹ odpowiedzial-

noœci¹ na terenie Ukrainy,

przedsiêbiorca z Polski mo¿e

swobodnie prowadziæ dzia³al-

noœæ gospodarcz¹ na Ukrai-

nie, otrzymywaæ dochody

i p³aciæ podatki na takich

samych zasadach, jak i inni

przedsiêbiorcy, ze skutkiem

lepszym lub gorszym, w za-

le¿noœci od stopnia opano-

wania zasad dzia³ania gos-

podarki, panuj¹cych na

Ukrainie.

Odnoœnie procedury re-

jestracji spó³ki handlowej, to

zajmuje ona znacznie mniej

czasu ni¿ rejestracja przed-

stawicielstwa. Przy zaanga¿o-

waniu fachowej pomocy

mo¿na to zrobiæ nawet w ci¹-

gu trzech tygodni, w przy-

padku spó³ki z ograniczon¹

odpowiedzialnoœci¹ od

momentu skompletowania

wszystkich niezbêdnych

dokumentów.

W odró¿nieniu od sytua-

cji, zwi¹zanej z przepisami

dotycz¹cymi dzia³alnoœci

przedstawicielstwa, prze-

pisów reguluj¹cych dzia³a-

nie spó³ek handlowych jest

dostatecznie du¿o, by

mo¿na by³o znaleŸæ taki,

który jest naruszany w do-

wolnie wybranym momencie

dzia³alnoœci spó³ki.

Porównuj¹c wysokoœæ

nak³adów finansowych na

rejestracjê spó³ki i przed-

stawicielstwa, nak³ady na

rejestracjê spó³ki z ogra-

niczon¹ odpowiedzialnoœci¹

bêd¹ nieco wiêksze ni¿ po-

niesione przy rejestracji

przedstawicielstwa, przede

wszystkim, ze wzglêdu na

minimaln¹ wysokoœæ kapi-

ta³u za³o¿ycielskiego spó³ki

z o.o. który na chwilê obec-

n¹ wynosi mniej wiêcej rów-

nowartoœæ 10 000 dolarów

USA i powinien zostaæ wnie-

siony w po³owie przed reje-

stracj¹ spó³ki, nastêpna

po³owa w ci¹gu nastêpnego

roku. W przypadku przed-

stawicielstwa, najwiêksz¹

op³at¹ pañstwow¹, jest

op³ata na rzecz Minister-

stwa Finansów w wysokoœci

2 500 dolarów USA, plus

wynagrodzenie dla kance-

larii prawnej za przeprowa-

dzenie rejestracji, w przy-

padku korzystania z jej

pomocy.

Mam nadzieje, ¿e podana

w niniejszym artykule infor-

macja oka¿e siê pomocna

przy podjêciu decyzji o for-

mie prawnej przysz³ej firmy

na Ukrainie. Nie chcia³bym

jednak, aby zosta³a ona po-

traktowana jako przestroga

przed rozpoczêciem jakiej-

kolwiek dzia³alnoœci na

Ukrainie, ze wzglêdu na nie-

doskona³oœci ustawodaw-

stwa ukraiñskiego, ponie-

wa¿ celem tego artyku³u

by³o przede wszystkim

uœwiadomienie istniej¹cych

problemów, które s¹ prze-

cie¿ tak¿e i w ustawodaws-

twie polskim.

SPÓŁKA CZY PRZEDSTAWICIELSTWO

KGKGKGKGKG
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Polsko-Ukraiñska Izba Gospodarcza powsta³a w 1992 roku
jako organizacja samorz¹du gospodarczego, reprezentuj¹ca
interesy zrzeszonych w niej polskich i ukraiñskich podmiotów
gospodarczych wobec w³adz i organizacji pozarz¹dowych obu
krajów. Dzia³amy zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

Drodzy Przedsiêbiorcy, Cz³onkowie Izby – zapraszamy
Pañstwa do zaprezentowania swojej oferty na stronach
Kuriera Gospodarczego, który jest dodatkiem specjalnym
do Kuriera Galicyjskiego, co siê ukazuje na terytorium
Ukrainy nak³adem 6000 egzemplarzy co 2 tygodnie.
Kurier Gospodarczy jest tworzony przez Izbê. Reklama
na stronach Kuriera daje Pañstwu doskona³¹ okazjê do
promocji w³asnej firmy na rynku polskim i ukraiñskim.
Wszystkie materia³y publicystyczne i informacyjne, a na zamó-
wienie - tak¿e reklamy – publikowane s¹ na razie w jêzyku
polskim, ju¿ niebawem – wersja dwujêzyczna.

CENNIK REKLAM*
*Do cen nale¿y doliczyæ 22% podatek VAT
Inne rozmiary oceniane s¹ proporcjonalnie do podanych.
Oferujemy te¿ mo¿liwoœæ zamieszczenia na stronach
Kuriera artyku³u promocyjnego. Rozmiar oraz ceny do
uzgodnienia.

Kontakt: Julia Gogol
e-mail jgogol@puizba.pl

OFERTA REKLAMOWA

I OK£ADKA (kolorowa)

I OK£ADKA (kolorowa)

II OK£ADKA (kolorowa)
(ostatnia strona)

II OK£ADKA (kolorowa)
(ostatnia strona)

ROZK£ADÓWKA

ROZK£ADÓWKA

FORMAT/mm

103x105 mm

206x210 mm

103x105 mm

206x210 mm

103x105 mm

206x210 mm

CENA/PLN

450

800

450

800

400

700

Podstawowym trybem
sprzeda¿y gruntów rolnych
z Zasobu W³asnoœci Rolnej
Skarbu Pañstwa jest ogólno-
dostêpny przetarg. Agencja
Nieruchomoœci Rolnych
organizuje najczêœciej prze-
targi ustne (licytacje), których
zadaniem jest uzyskanie
najwy¿szej ceny. Organizuje
tak¿e przetargi ograniczone
na sprzeda¿ lub dzier¿awê,
przez co mo¿e preferowaæ
okreœlon¹ grupê kontra-
hentów np. rolników indy-
widualnych zamierzaj¹cych
powiêkszyæ gospodarstwa
rodzinne. Czêœæ nierucho-
moœci sprzedawana jest bez
przetargu, w trybie tzw.
pierwszeñstwa w nabyciu,
g³ównie dzier¿awcom pañ-
stwowej ziemi rolnej.

Podstawowe
zasady sprzeda¿y

Wartoœæ nieruchomoœci
sprzedawanych przez ANR
okreœlaj¹ niezale¿ni rzeczo-
znawcy maj¹tkowi. Cenê nie-
ruchomoœci ustala siê w wy-
sokoœci nie ni¿szej ni¿ wartoœæ
tej nieruchomoœci. Dodatko-
wo bierze siê pod uwagê
koszty poniesione na przygo-
towanie jej do sprzeda¿y (np.
koszty wyceny, prac geode-
zyjnych, zwi¹zane ze zgroma-
dzeniem niezbêdnej doku-
mentacji).

Procedurê przetargow¹
poprzedza wykaz i og³oszenie
przetargu. Wykaz podaje siê
do publicznej wiadomoœci
w sposób zwyczajowo przy-
jêty w danej miejscowoœci
przez okres 14 dni przed
dniem og³oszenia przetargu,
a tak¿e wywiesza siê w sie-
dzibie, w³aœciwego ze wzglê-
du na po³o¿enie nierucho-

moœci, oddzia³u terenowego
Agencji albo filii. Informacje
dotycz¹ce harmonogramów
przetargów na sprzeda¿, wy-
kazów i og³oszeñ oraz infor-
macje o odwo³aniu przetargu
s¹ publikowane na portalu
internetowym ANR.

Dla nieruchomoœci, któ-
rych wartoœæ szacunkowa
przekracza równowartoœæ
dziesiêciu tysiêcy kwintali
¿yta (obecnie ok. 5.580 tys.
z³) dodatkowo og³asza siê
informacjê o zamiarze sprze-
da¿y w prasie o zasiêgu co
najmniej wojewódzkim. Ten
tryb publikacji dotyczy tak¿e
nieruchomoœci atrakcyjnych
inwestycyjnie. Przetarg og³a-
sza organizator przetargu
w sposób zwyczajowo przyjêty
w miejscowoœci, w której
po³o¿ona jest nieruchomoœæ,
co najmniej na 14 dni przed
dniem rozpoczêcia przetargu
nieograniczonego.

Jednym  z  warunków przy-
st¹pienia do przetargu jest
wp³acenie wadium. Orga-
nizator przetargu ustala jego
wysokoœæ, która nie mo¿e
byæ ni¿sza ni¿ 5 proc. ceny
wywo³awczej i wy¿sza ni¿
20 proc. tej ceny. Wadium
mo¿e byæ wniesione w go-
tówce lub czekach potwier-
dzonych przez bank. Wadium
wniesione przez zwyciêzcê
przetargu zalicza siê na
poczet ceny nabycia.

Sprzeda¿
w trybie przetargowym
Podstawowym sposobem

sprzeda¿y jest przetarg
ustny (licytacja), którego
celem jest uzyskanie naj-
wy¿szej ceny. Przeprowadza
go powo³ana przez organi-
zatora przetargu komisja.

Organizatorem jest jednostka
organizacyjna Agencji. Przed
rozpoczêciem przetargu orga-
nizator mo¿e odst¹piæ od jego
przeprowadzenia bez podania
przyczyn.

W przetargu, jako jego
uczestnicy, mog¹ braæ udzia³
osoby fizyczne i prawne, które
w wyznaczonym terminie,
miejscu i formie wp³aci³y wa-
dium (chyba, ¿e by³y z tego
obowi¹zku zwolnione) oraz
stawi³y siê na przetarg ustny.

Przetarg ustny (licytacja)
przeprowadza siê, je¿eli stawi
siê chocia¿by jeden uczestnik.
Jeœli nie zachodz¹ okolicznoœci
uzasadniaj¹ce wstrzymanie
przetargu przewodnicz¹cy
komisji wywo³uje licytacjê,
og³aszaj¹c cenê wywo³awcz¹
nieruchomoœci i wzywa uczest-
ników przetargu do zg³asza-
nia post¹pieñ. Je¿eli mimo
trzykrotnego og³oszenia ceny
wywo³awczej ¿aden z uczest-
ników nie zg³osi³ post¹pienia,
przewodnicz¹cy zamyka
przetarg. W innym wypadku
przewodnicz¹cy komisji og³a-
sza kolejne post¹pienia,
zg³aszane ustnie przez uczest-
ników do chwili, w której
mimo trzykrotnego og³oszenia
tej samej ceny nie ma dal-
szego post¹pienia. Po ustaniu
post¹pieñ przewodnicz¹cy
komisji informuje uczestni-
ków przetargu, ¿e po trzecim
wywo³aniu najwy¿szej zaofe-
rowanej ceny dalsze post¹-
pienia nie zostan¹ przyjête,
po czym wywo³uje trzykrotnie
ostatni¹ najwy¿sz¹ cenê i za-
myka licytacjê. Przewodni-
cz¹cy komisji og³asza imiê
i nazwisko albo nazwê (firmê)
uczestnika przetargu, który
wygra³ licytacjê.

Umowa sprzeda¿y
nieruchomoœci

Protokó³ z przetargu sta-
nowi podstawê do zawarcia
umowy sprzeda¿y danej nie-
ruchomoœci. Do wa¿noœci
umowy sprzeda¿y nierucho-
moœci wymagana jest forma
aktu notarialnego. W umowie
sprzeda¿y w szczególnoœci
okreœla siê strony umowy,
oznaczenie i obci¹¿enia
nieruchomoœci, cenê sprze-
da¿y, warunki p³atnoœci oraz
inne istotne uzgodnienia
stron. Agencja zastrzega
sobie równie¿ w umowie tzw.
prawo pierwokupu i odkupu
nieruchomoœci w ci¹gu 5 lat
od jej nabycia.

Szczególne pe³nomocnictwo
Prezesa Agencji

W przypadku sprzeda¿y
nieruchomoœci o powierzchni
przekraczaj¹cej 50 ha, a tak¿e
nieruchomoœci, których war-
toœæ przekracza równowartoœæ
2 tysiêcy ton ¿yta (obecnie
ok. 1.116 tys. z³) – do za-
warcia umowy sprzeda¿y
wymagane jest zawsze szcze-
gólne pe³nomocnictwo Prezesa
Agencji. Dla osoby zaintere-
sowanej oznacza to, ¿e za-
warcie umowy sprzeda¿y nie
bêdzie mog³o nast¹piæ bez-
poœrednio po przetargu, lecz
po up³ywie czasu niezbêd-
nego na uzyskanie pe³no-
mocnictwa Prezesa Agencji.

Nabycie nieruchomoœci
przez cudzoziemca

W przypadku nabywania
nieruchomoœci przez cudzo-
ziemca w rozumieniu ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o na-

bywaniu nieruchomoœci przez

cudzoziemców (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz.

1758 z póŸn. zm.) – zobowi¹-
zany jest on, po spe³nieniu
wszystkich wymogów stawia-
nych innym zainteresowa-
nym, dodatkowo do uzyska-
nia zezwolenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji.

Szczegó³owe informacje
w tym zakresie dostêpne

s¹ na stronie
http://www.mswia.gov.pl

Pocz¹wszy od 1 maja
2004 r. cudzoziemcy bêd¹cy
obywatelami lub przedsiê-
biorcami pañstw cz³onkow-
skich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (tzn. pañstw
cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej oraz Norwegii, Islan-
dii i Liechtensteinu) mog¹
bez zezwolenia MSWiA na-
byæ m.in. nieruchomoœci nie-
rolne.

W przypadku zamiaru
nabycia nieruchomoœci Za-
sobu na wspó³w³asnoœæ przez
kilka osób (fizycznych lub
prawnych), z których choæ
jedna jest cudzoziemcem –
zawarcie umowy sprzeda¿y
nieruchomoœci bez zezwo-
lenia MSWiA mo¿e mieæ
miejsce tylko wówczas, gdy
wszyscy cudzoziemcy spe³-
niaj¹ warunki do stwierdze-
nia, ¿e zezwolenie to nie jest
wymagane. Przed zawarciem
umowy sprzeda¿y nierucho-
moœci konieczne jest wyjaœ-
nienie statusu prawnego
nabywcy. Bowiem nabycie
nieruchomoœci przez cudzo-
ziemca bez stosownego zez-
wolenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administra-
cji jest z mocy prawa nie-
wa¿ne.

ZASADY NABYWANIA GRUNTÓW ROLNYCH
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Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza
00�048 Warszawa, ul. Mazowiecka 2/4
Telefony: +48 22 828 00 82;  +48 22 828 00 81;
+48 22 826 52 51
e –mail: puig@puizba.pl

Poli Trade Polska Sp. z o.o.
ul. T. Boya�Żeleńskiego 108
40�750 Katowice

tel.: +48 032 292 10 41
fax: +48 032 292 10 41
e�mail: biuro@politrade.pl
www.politrade.pl

Poli Trade Polska Sp. z o.o. współpracująca z naj�
większymi grupami energetycznymi w Polsce,
poszukuje producentów biomasy w postaci pe�
letu, granulatu, śruty z łuski słonecznika i rzepaku.
Oferujemy stałą współpracę i atrakcyjne ceny.
Zapraszamy do współpracy.

EKSPERT W BIOMASIEEKSPERT W BIOMASIE

Polsko�Ukraińska Izba
Gospodarcza
zaprasza
do dyskusji oraz do publikacji treści o tematyce gospodarczej
na łamach „Kuriera Gospodarczego”

W Ko³obrzegu, pó³-

nocno-wschodniej

czêœci dzielnicy uzdro-

wiskowej, 70 m od

piaszczystej pla¿y na

skraju ekoparku po³o-

¿ony jest obiekt Arka

Medical  Spa.

Obiekt stanowi dos-

kona³e miejsce dla

ludzi ceni¹cych relaks

i aktywny wypoczy-

nek, zarówno na ³onie

natury jak i w nowo-

KONFERENCJE NA SZCZYCIE

czeœnie wyposa¿onych

gabinetach odnowy

biologicznej, salach

fitness, basenach z wo-

d¹ morsk¹, krytych

kortach tenisowych.

Arka Medical Spa

zosta³a starannie przy-

gotowana do przyjêcia

goœci biznesu. Obiekt

oferuje  660 miejsc

noclegowych w kom-

fortowo i funkcjo-

nalnie wyposa¿onych

pokojach jedno- i dwu-

osobowych, pokojach

familijnych i studio

oraz ekskluzywnych

apartamentach.

Arka Medical Spa

posiada szerok¹ ofertê

gastronomiczn¹. Res-

tauracja Baltica to

miejsce dla osób prag-

n¹cych przestrzeni

i prawdziwego komfortu.

Odmienny charakter

ma Restauracja „Imp-

resja”. To nastrojowe

miejsce dla goœci, ocze-

kuj¹cych wyciszenia

i relaksu. Goœcie Arki

doskonale poznali i za-

smakowali przyjem-

noœci przebywania w

kawiarni panora-

micznej Eleven Club,

mieszcz¹cej siê na XI

piêtrze. To jedyna taka

kawiarnia z modu³em

obrotowym, gdzie roz-

koszuj¹c siê wyœmie-

nitymi deserami i trun-

kami mo¿na podziwiaæ

wspania³y widok –

Ba³tyk w ca³ej swej

okaza³oœci.

Goœcie biznesowi,

pomiêdzy sesjami kon-

ferencyjnymi mog¹ siê

zrelaksowaæ zasia-

daj¹c w Lobby Bar

Wellness, który stwo-

rzono specjalnie dla

nich. To strefa relaksu,

w niedalekiej odleg-

³oœci od sali konfe-

rencyjnej a tak¿e dos-

kona³a okazja skosz-

towania ró¿norodnych

herbat i napojów rewi-

talizuj¹cych.

Wychodz¹c naprze-

ciw oczekiwaniom

klientów obiekt zosta³

wyposa¿ony w  sale

konferencyjne z nowo-

czesnym sprzêtem

audio-wizualnym,

klimatyzacj¹ i kom-

fortem  realizacji spot-

kañ biznesowych na

wysokim, profesjo-

nalnym poziomie.

Arka Medical SPA

Ul. Su³kowskiego 11

78-100 Ko³obrzeg

Tel. 094 353 21 81

Fax 094 353 21 80

e-mail:

marketing@arka-

mega.pl


