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RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2015
Umowa użytkowania nieruchomości – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w
dniu 09 września 2015 r. spółka zależna Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”) zawarła z Gminą Miasta Gdańska („Gmina”) umowę odpłatnego użytkowania
nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46, o powierzchni 1,7336
ha („Nieruchomość”), („Umowa”). Na mocy Umowy, Gmina oddała Spółce w odpłatne
użytkowanie Nieruchomość na okres do dnia 09 września 2020 r. zobowiązując się
jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli
inwestycja, o której mowa poniżej, zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 5 lat od daty
zawarcia Umowy. Opłaty z tytułu oddania Nieruchomości w użytkowanie będą uiszczane w
okresach rocznych, a ich wysokość uzależniona jest od wartości Nieruchomości i stanowi
kwotę 26.604 zł, która będzie powiększana o podatek VAT. Na Nieruchomości Spółka w
terminie 30 miesięcy zrealizuje inwestycję – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne w postaci
kompleksu nieruchomości przeznaczonego dla mieszkańców Gdańska, ukierunkowanego
głównie na opiekę nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
Centrum Opiekuńczo - Rehabilitacyjne będzie miało charakter kompleksowy, zintegrowany i
wielofunkcyjny oraz składać się będzie z:
a) Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie
chorych,
b) Centrum Rehabilitacyjno-Pobytowego o charakterze dziennym i stacjonarnym,
promującym usługi aktywności fizycznej seniorów,
c) Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przystosowanego do kontraktowania z
Narodowym Funduszem Zdrowia,
d) Oddziału Szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjnopobytowych,
e) Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i
rehabilitację,
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f) Przedszkola Niepublicznego z dwoma oddziałami, w tym oddział sprofilowany na
rehabilitację dzieci,
g) Wydzielonego w ramach inwestycji pomieszczenie o powierzchni ok. 50 m2 z
przeznaczeniem na cele społeczne.
Emitent będzie na bieżąco informował, o procesie realizacji istotnych etapów w/w inwestycji.
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