Prospekt sprzedażowy
Przedsiębiorstwo spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji

Pole golfowe Toya Golf & Country Club

Przedmiot sprzedaży
Najpiękniejsze pole golfowe w kraju wraz z osiedlem
domów jednorodzinnych i willi miejskich
Proces likwidacji spółki Toya Development Sp. z o.o.
sp.k. stwarza możliwość nabycia przedsiębiorstwa
spółki obejmującego pełnowymiarowe pole golfowe
wraz z kompletną infrastrukturą.

Pole golfowe Toya Golf & Country Club oddane do
użytku w 2006 roku – początkowo jako 9-dołkowe,
następnie rozbudowane do 27-dołkowego (pola 9dołkowe i 18-dołkowe) jest obecnie miejscem gry,
rozrywki i odpoczynku dla golfistów, ich rodzin i
przyjaciół a także innych zainteresowanych gości.
Wypracowany od początku istnienia pola wysoki poziom
obsługi klienta wpływa na szerokie i powtarzalne
rokrocznie zainteresowanie ofertą obiektu zarówno
wśród graczy, jak i organizatorów turniejów golfowych.

Lokalizacja

Toya Golf & Country Club jest położone w odległości
około 9 kilometrów na północ od centrum Wrocławia.
Obiekt powstał na terenie byłego poligonu wojskowego,
czego ślady są miejscami wyraźnie widoczne i nadają
dołkom niespotykany charakter. Delikatne wzniesienia i
liczne stawy, które wydają się naturalne, powstały na
obszarze, który był pierwotnie niemal zupełnie płaski.
Projektantem pola jest
Jeremy Pern – jeden z
najbardziej doświadczonych spośród europejskich
architektów pól golfowych. Najwyższy standard budowy,
greeny spełniające warunki United States Golf
Association,
sterowany
komputerowo
system
nawadniający,
najnowocześniejsze
maszyny
do
utrzymania
trawy i wykwalifikowany personel są
gwarancją doskonałego stanu pola, który dodatkowo
podnosi radość z gry.
Na południowym brzegu pola zostało zlokalizowane
osiedle domów, które graniczy z parkiem o naturalnie
zachowanej florze. Tuż przy polu znajduje się stadnina
koni oraz tereny survivalowe po byłym poligonie
wojskowym. Biegnące w okolicy polne ścieżki i kręte
drogi asfaltowe są często wybieranymi przez amatorów
biegania,
jazdy
konnej
i
kolarstwa
szlakami
zmierzającymi w kierunku Wzgórz Trzebnickich.
Cały obiekt Toya Golf & Country Club to blisko 136 ha
terenu, otoczonego naturalnymi drzewami okolicznych
lasów oraz parku.

Pole golfowe
O walorach pola golfowego Toya Golf & Country Club
świadczą częste wizyty klubowiczów i niezrzeszonych
graczy niezależnie od aury, często także w bardzo
wczesnych godzinach. Gracze nie tylko z kraju ale
również ich goście oraz menedżerowie pracujący w
Polsce w ramach zawartych kontraktów, pochodzący z
Azji, Europy Zachodniej i Ameryki, wybierają pole w
celach treningowych oraz biorą udział w organizowanych
turniejach.

Właściwości obiektu
▪ najwyższy standard budowy - pole jest utrzymywane we
właściwej kulturze (wymiary dołków, wysokość trawy,
dostępność dla graczy),
▪ wymagana dla organizowanych mistrzostw ilość dołków
- potwierdzająca klasę mistrzowską pola golfowego,
▪ greeny spełniające warunki USGA,
▪ sterowany komputerowo systemnawadniający,
▪ najnowocześniejsze maszyny do utrzymania trawy,
▪ wykwalifikowany personel
▪ delikatne wzniesienia i liczne stawy
▪ zaprojektowane w roku 2015 przez Jeremy’iego Pern’a
▪ dołki biegnące wzdłuż lasu i między malowniczymi
jeziorami
▪ 21 melexów do poruszania się po terenie pola
▪ kompleksowo wyposażone szatnie – przeznaczone dla
kobiet (59) i dla mężczyzn (89)

W Akademii Golfa przyszli gracze uczą się profesjonalnej
gry, a zaawansowani doskonalą swoje umiejętności.
Akademia Golfa Toya Golf & Country Club składa się z
trzech zadaszonych i ogrzewanych pomieszczeń (tzw.
„swing room’ów), które umożliwiają treningi przez cały
rok, niezależnie od pogody.
W każdym z pomieszczeń Akademii znajduje się m.in.
komputer, telewizor oraz kilka luster zapewniających
efektywniejszą pracę trenerów ze studentami. W jednym
ze swing room’ów znajduje się również putting green.
Podczas lekcji wykorzystywane są między innymi tak
zaawansowane
przyrządy jak trackman (narzędzie
radarowe pozwalające
na optymalnie dopasowanie
drivera do danego gracza),
K-vest 3D (kamizelka
obrazująca biomechaniczne ruchy w
3D) oraz V1
Analysis - najbardziej zaawansowane oprogramowanie
do analizy technicznej swingu golfowego.
W obiekcie znajduje się doskonale zaopatrzony sklep
golfowy
oferujący
specjalistyczny
asortyment.
Doświadczona kadra potrafi doradzić przy wyborze
sprzętu dla golfistów odpowiedniego do poziomu ich
zaawansowania.

Kalendarz turniejów organizowanych na polu Toya Golf &
Country Club, a także aktualnie panujące na polu
warunki atmosferyczne, prezentowane są w ramach
profesjonalnie
prowadzonej strony internetowej
www.toyagolf.pl

W ostatnim czasie na polu Toya Golf & Country Club
organizowano cyklicznie następujące turnieje:

n DUDA CARS TOYA GRAND PRIX
n DUDA CARS 9 GOLF CUP
n WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP
n CYKL KRÓLEWSKI - BRIDGESTONE CUP
n GOLF BUSINESS LEAGUE
n DR IRENA ERIS LADIES GOLFCUP
n MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
IMID AMATORÓW
n SPACE OPEN

W sezonie gracze mają możliwość korzystania z pola
przez cały tydzień.
Recepcja pola golfowego czynna jest:
poniedziałek – niedziela od 9:00 do 17:00.

Liczba graczy przypadających na jedno pole golfowe

Golf w Polsce

Aktualnie w Polsce jesteśmy świadkami dynamicznego
rozwoju golfa. Staje się on popularny zarówno jako
dyscyplina sportu jak i sposób spędzania czasu wolnego.
Idąca za tym niewielka, w porównaniu z innymi państwami
Europy, ilość graczy oraz duża liczba Polaków
przypadających na jedno pole golfowe są gwarancją
dynamicznego rozwoju tej dyscypliny w najbliższych
latach.

• Więcej niż 900
• Od 600 do 900
• Od 300 do 600
• Mniej niż 300
W Polsce na jedno pole golfowe przypada średnio około
130 graczy podczas gdy w sąsiednich krajach ich liczba
jest kilkukrotnie wyższa co obrazuje potencjał wzrostu tej
dyscypliny sportu.

W ostatnich latach w Polsce liczba osób grających w golfa
rośnie co roku średnio o 15%

Dane na podstawie: Golf Participation Report for Europe 2017, KPMG Advisory
Ltd., Budapeszt 2017,

Wzrost zamożności społeczeństwa, szczególnie klas średniej i
wyższej oraz intensywne czerpanie wzorców spędzania czasu
wolnego z krajów Europy Zachodniej stanowią olbrzymi
potencjał dla rozwoju golfa, który jest postrzegany w polskim
społeczeństwie jako sport elitarny, uprawiany przez dobrze
sytuowane osoby. Dodatkowo na tak intensywny wzrost
zainteresowania tą dyscypliną sportu ma wpływ starzenie się
osób, które są przyzwyczajone do aktywnego spędzania czasu
na siłowni czy w klubie fitness, jednak z powodu swojego wieku
szukają nowych, bardziej dopasowanych do swoich potrzeb i
możliwości aktywności fizycznych.

Prognoza ludności na lata 2014-2050. GUS, Warszawa 2014.

Na całym świecie golfiści postrzegani są jako klienci
idealni, przeznaczający znaczną ilość środków
finansowych na sport i rozrywkę oraz mający precyzyjnie
określone potrzeby i wymagania.

A. Gołdys, M. Podziemski, R. Wołoch, Sport i rekreacja ogólnopolskie badanie
Polaków. Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa 2014

Aktualnie mamy do czynienia z dużą dysproporcją w
wysokości przeciętnych wydatków, na aktywność sportową,
pomiędzy Polakami, a mieszkańcami państw Europy
Zachodniej. Na przestrzeni najbliższych lat różnice te będą
zanikać, dzięki czemu kluby sportowe będą obracać coraz
większymi środkami finansowymi. Czynniki te przełożą się
również na wzrost obrotów przedsiębiorstwa w skład
którego wchodzi pole golfowe.
Jednym z głownych atutów przedsiębiorstwa Toya
Development Sp. z o.o. sp.k. jest bardzo duży zasób
gruntów, które posiada spółka. Jest to szczególnie istotne
przy analizie potencjału wzrostu wartości przedsiębiorstwa,
ponieważ dane historyczne pokazują, że inwestycja w
nieruchomości jest najpewniejszym aktywem co do wzrostu
ceny w kolejnych latach.

J. Baran, M. Lis, I. Magda, Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w
odniesieniu do ponoszonych kosztów. Raport Analityczny. Instytut Badań
Strukturalnych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Warszawa 2017

Indeks cen gruntów w Polsce
www.pb.pl/ceny-gruntow/wroclaw

Toya Golf w liczbach

• Miejsce spotkań ponad 20 000 osób
rocznie
• 2 restauracje,
• 3 sale konferencyjne,
• bogate zaplecze rekreacyjne
• Klub golfowy zrzeszający ponad 400
członków
• Ponad 14 000 sprzedanych wejść na pole
w ciągu sezonu

Golf to nie tylko gra, dlatego na terenie kompleksu
znajdują się również:

• Stylowo urządzona sala restauracyjna o
powierzchni 290 m²
• Sala klubowa z barem i kominkiem o
powierzchni 220 m²
• Sala konferencyjna o powierzchni 170 m²
• Słoneczny taras z malowniczym widokiem
o powierzchni 700 m²
• Grill House z barem i tarasem o łącznej
powierzchni ok 200 m2
• Sale konferencyjne o powierzchni 90 m2 i
40 m2
• Namiot bankietowy o powierzchni 200 m

Restauracja i strefa fitness

Ekskluzywnie
i
pieczołowicie
wykończone
z
wykorzystaniem materiałów najwyższego gatunku
wnętrze restauracji Toya Golf, wyposażone jest w
komfortowe i subtelnie dobrane meble. Wnętrze tworzy
sala restauracyjna z barem i kominkiem. Wszystko co
modne i eleganckie, znalazło tu swoje miejsce –
komfortowe skórzane kanapy w części klubowej z
roztaczającym ciepło kominkiem, wygodne krzesła w
połączeniu z ciepłymi kolorami brązu i wrzosu,
przepasanymi delikatnymi odcieniem cappuccino, wraz z
odpowiednio dobranymi dodatkami tworzą przytulny
nastrój. Uroku spędzanym tu chwilom dodaje pejzaż pola
widoczny przez okna oraz ze słonecznego tarasu
restauracji o imponującej powierzchni 700 m2.
Restauracja to również świetne miejsce do spotkań
biznesowych dla wymagających klientów, ceniących
spokój i dyskrecje aktorów, gwiazd sportu czy telewizji.
W restauracji istnieje możliwość zorganizowania imprez
nawet dla 200 osób.
Dla dużych eventów dopełnieniem jest miejsce tuż obok
restauracji z dodatkowym zapleczem kuchennym i
barem, mieszczącym się w budynku Green House.
Doskonale
wyposażona
w
najnowocześniejsze
urządzenia techniczne kuchnia wraz z innowacyjnymi

chłodniami gwarantują
świeżość i wysoką jakość
przygotowywanych produktów, zaś potencjał wszelkich
pomieszczeń i urządzeń obliczony
został z
uwzględnieniem zakładanej obsługi przez restaurację
Toya Golf gości hotelu, miejsce pod budowę którego
istnieje tuż przy budynku klubowym.
O walory smakowe i estetyczne posiłków dba
wykwalifikowana kadra ceniących smak i potrzeby
klientów kucharzy i doświadczonych kelnerów.
Do
dyspozycji
gości
restauracji
oraz
graczy
korzystających
z pola golfowego jest w pełni
monitorowany parking składający się ze 158 miejsc dla
samochodów osobowych oraz 4 miejsc dla autokarów.
W dolnej części budynku restauracji znajduje się
znakomicie wyposażona strefa fitness, w której znaleźć
można między innymi urządzenia kardio, zestawy hantli,
drabinki, piłki, materace, a także sauny.

Informacje biznesowe

Przedsiębiorstwo spółki Toya Development Sp. z o.o. sp.
k. w likwidacji działa cały rok. Wykorzystywane są w tym
czasie wszystkie obiekty składające się na pole golfowe,
Akademię Golfa, restaurację oraz sklep. Pełni pasji i
zaangażowana pracownicy dbają o obiekt, co przyciąga
w każdym roku powtarzalną liczbę klubowiczów oraz
nowych graczy na pole golfowe.
Wyrafinowana restauracja jest całorocznym miejscem,
gdzie można zjeść wyśmienite jedzenie a także
miejscem
organizacji imprez dla golfistów jak i
mieszkańców Wrocławia i okolic. Organizowane są też
tutaj niepowtarzalne wesela, urodziny, bankiety czy
pokazy branżowe.
Każdy aspekt działalności przedsiębiorstwa jest
nadzorowany
przez
specjalistów
administracji,
inżynierów, księgowych, prawników i menadżerów oraz
współwłaścicieli. Pełna kontrola wszystkich aspektów
administracyjnych i finansowych chroni majątek
przedsiębiorstwa zapobiegając generowaniu zbędnych
kosztów i zapewniając możliwości systematycznego
wzrostu liczby klientów przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje o majątku

n Teren całego obiektu mieści się na obszarze gminy
Wisznia Mała w województwie dolnośląskim.
n

Dla pola golfowego oraz nieruchomości wokół
prowadzone są księgi wieczyste przez Sąd Rejonowy
w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

n Dla obszaru pola golfowego obowiązuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który
składa się z:
- MPZP POLIGON II , który wszedł w życie uchwałą
nr VI/XLII/253/06 zatwierdzoną przez Radę Gminy
Wisznia Mała w dniu 01.02.2006 roku,
- MPZP POLIGON III, który wszedł w życie uchwałą
nr VI/XXV/229/12 zatwierdzoną przez Radę Gminy
Wisznia Mała w dniu 21.12.2012 roku.

Pole golfowe Toya Golf zlokalizowane jest w jednym
z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski.
Zlokalizowane zaledwie ok. 350 km od każdej trzech
najważniejszych stolic środkowoeuropejskich –
Berlina, Pragi i Warszawy.
Dodatkowo należy podkreślić
- bliskość obwodnicy autostradowejA8 oraz drogi
S8 i S5,
- tylko 15 minut jazdy (ok. 9km) do centrum
Wrocławia,
- tylko 20 min jazdy (ok. 23 km) do lotniska im.
Mikołaja Kopernika,
- 6 km do najbliższego centrum handlowego.

czynnego cały rok, profesjonalnego pola golfowego,
profesjonalnych treningów w Akademii Golfa Toya Golf &
CC, strefy fitness i auny oraz licznych ścieżek i dróg
biegnących po terenie pola i poza nim,
- bliskość okolicznych stadnin koni i innych terenów
rekreacyjnych
d. bezpieczeństwo:
- całe osiedle oraz wybrane obiekty pola golfowego są
ogrodzone i monitorowane 24h/dobę;
- wszystkie uliczki są oświetlone a wjazd na osiedle
ograniczony jest szlabanem oraz budką strażniczą.

Kontakt

Adres
ul. Rakowa 5,
Kryniczno 55-114
Wisznia Mała
W nawigacji sugerujemy wpisywać
miejscowość Krzyżanowice, gdyż nasze pole
golfowe znajduje się tuż za tą miejscowością.

GPS

Gaj
(przys.)

Malin

Malin

N 51° 11’ 46”
E 17° 03’ 35”

Raków
(przys.)

Restauracja
poniedziałek – nieczynne
wtorek – piątek od 11:00 do 19:00
sobota – niedziela od 10:00 do
19:00

Recepcja pola golfowego
poniedziałek – niedziela od 9:00 do
17:00 Tel. + 48 71 388 76 00
Tel. kom. +48 695 104 104
Fax + 48 71 388 76 60
reservation@toyagolf.pl
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www.toyagolf.pl

