
                                                                                  
  
                    

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji  Mienia Wojskowego 

w Olsztynie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej  

w Suwałkach przy ulicy Jana Pawła II 
 

 

 
 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w: 

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.04r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), 

- Ustawie z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.). 
 

 

Dane ewidencyjne nieruchomości:  

obręb 4, działka nr: 22942/4 o powierzchni 0,5415 ha (KW Nr SU1S/00065917/7). 
 

Działka, zabudowana jest budynkami: 

budynek nr 30 (pralnia) - powierzchnia użytkowa - 552,34 m2; 

budynek nr 31(garaż-magazyn) - powierzchnia użytkowa - 17,26 m2; 

budynek nr 33 (gospodarczy) - powierzchnia użytkowa - 34,74 m2; 

budynek nr 37 (inne) - powierzchnia użytkowa - 17,34 m2. 
 

Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej. 
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: 

Gen. Z. Podhorskiego, Gen. K. Puławskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową w 

Suwałkach, zatwierdzonym Uchwalą nr XLVIII/541/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.05.2006r. 

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 178, poz. 1659 z dnia 01.07.2006r. 

działka o nr geodezyjnym 22942/4 położona w Suwałkach posiada przeznaczenie: 39 U - teren zabudowy 

usługowej, zainwestowany obiektem pokoszarowym, posiadającym wartości kulturowe i ujętym w ewidencji 

zabytków miasta Suwałk. Ustala się przeznaczenie podstawowe pod realizację zabudowy handlowej o 

powierzchni sprzedażowej do 600 m2. Dopuszcza się funkcję mieszkalną w obiekcie o funkcji podstawowej. 

Ewentualna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego oraz okazanie lub wznowienie granic 

nieruchomości staraniem i na koszt nabywcy. 
 

Teren jest uzbrojony w sieć wodno-kanalizacyjną, energetyczną, telefoniczną oraz centralnego ogrzewania.. 

Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów. Dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy. 
 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.  
 

Nieruchomość jest ogrodzona. 

Okazanie lub wznowienie granic nieruchomości może odbyć się na koszt nabywcy. 
 

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 30 marca 1990 roku, l.dz.                       

Kl. WKZ.534/807/d/90, nieruchomość znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod 

numerem 807, jako zespół budynków koszarowych przy ul. Nowotki w Suwałkach. 

Zgodnie z Postanowieniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 marca 2013 roku DOZ-

OAiK-6700/79/12[KP-06/13], na mocy powyższej decyzji do rejestru zabytków nie zostały wpisane 

indywidualnie budynki stanowiące elementy tego zespołu. 
 

Budynek pralni ujęty jest w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. 

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do korzystania z nieruchomości zgodnie z zasadami opieki nad 

zabytkami. 
 
 

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4).  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z 

późn. zm.), prawo pierwokupu przysługuje Gminie Miasto Suwałki. 
 

Cena wywoławcza 1 610 000,00 zł.   

Wadium 161 000,00 zł. 
 

 



 

Do ceny wylicytowanej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu 

zawarcia umowy kupna - sprzedaży. 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu. 

Wadium należy wpłacić przelewem na konto:  

OReg AMW 10-219 Olsztyn ul. Kasprowicza 1, BGK O/Olsztyn 37 1130 1189 0025 0130 8320 0008,           

w terminie  do dnia 24 listopada 2016 roku. Wpłacone wadium winno się znajdować na ww. rachunku 

najpóźniej w dniu 24 listopada 2016 roku. 
 

Za część nieruchomości (grunt) wpisanej do rejestru zabytków – stanowiącej 79,13 % wartości całej 

nieruchomości – od wylicytowanej ceny, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 50%, zgodnie z art. 

68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z 

późn. zm.). 
 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2016r. o godz. 12.00,  

w siedzibie O Reg AMW  ul. Kasprowicza 1 w pok. 233 
 

              Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji, dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, a w przypadku pełnomocnika, dokumentu potwierdzającego tożsamość i 

stosownego pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych, okazanie dokumentu potwierdzającego 

tożsamość przedstawiciela oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentu,         

z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.  

              Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, minął  

03.04.2014r. 

             Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, o których mowa w ustawie z dnia 8 lipca 

2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

RP (t.j.Dz. U. z 2014r. poz. 1090), zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli w terminie do dnia              

24 listopada 2016r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji 

potwierdzającej prawo do rekompensaty z adnotacją wojewody o wybranej formie realizacji prawa do   

rekompensaty, zgodnie z art. 7 i 8 powołanej ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty 

równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.  
 

W dniu przetargu (przed jego otwarciem) powinny także okazać komisji, wypisy z rejestrów, o których 

mowa w art. 19 powołanej ustawy. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 

Osobom, które przetarg przegrały, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.  
  

                          Nie podpisanie protokołu z przetargu z przyczyn niezależnych od Agencji oraz nie 

przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez 

Agencję, może spowodować odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 

ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2015r, poz. 1774 z póź. zm.) 

wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Wygrywający przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze przetargu 

(pomniejszonej o wpłacone wadium) na cztery dni przed zawarciem notarialnej umowy kupna - sprzedaży,  

pokrycia kosztów związanych z zawarciem aktu notarialnego i opłatą sądową.   

W przypadku cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1380 z późn. zm.).  

Dyrektor Oddziału Regionalnego AMW Olsztyn może odwołać przetarg podając przyczynę. 
  

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Działu Gospodarki 

Nieruchomościami O Reg AMW w Olsztynie ul. Kasprowicza 1 pok. 220,  tel.: 89-536-31-37. 

Nieruchomość można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500 po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym, tel. 89-536-31-37. 
 

 

Olsztyn 15.09.2016r. 


