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 Kraków, dn. 23.03.2018 r. 
 

Ogłoszenie Nr 19 
Znak: DN – 19/2018 

Dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie 
Agencji Mienia Wojskowego 

ul. Montelupich 3 
31-155 Kraków 

działając na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1456 z późn. zm.), w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 121 z późn zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1490), 

podaje do publicznej wiadomości, 
że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości położonych w gminach Mierzęcice i Ożarowice,  
w rejonie lotniska Katowice-Pyrzowice, 

będących w zasobie AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO. 

Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości ujęte w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
nr 22 - wywieszonym w siedzibie Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego przy  
ul. Montelupich 3 w dniach od 4.10.2017 r. do 25.10.2017 r. Informacja o wywieszeniu wykazu opublikowana 
była w Dzienniku Zachodnim w dniu 4.10.2017 r. oraz na stronie internetowej www.amw.com.pl. Osoby, 
którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogły składać wnioski o ich nabycie w terminie do dnia 
15.11.2017 r. w Kancelarii Oddziału Regionalnego AMW przy ul. Montelupich 3, w Krakowie.  

W skład nieruchomości wchodzą działki ewidencyjne o numerach: 497/65 o pow. 0,1750 ha, 497/66 o pow. 
1,0207 ha, 497/67 o pow. 0,8342 ha, 497/68 o pow. 0,0512 ha położone w obrębie 0005 Pyrzowice, gmina 
Ożarowice, powiat tarnogórski, dla których założona jest księga wieczysta nr GL1T/00071630/2 prowadzona 
przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach; działki nr: 1338/2 o pow. 
0,5807 ha, 1338/3 o pow. 0,7250 ha, 1338/4 o pow. 0,3938 ha położone w obrębie 0002 Mierzęcice, gmina 
Mierzęcice, powiat będziński, dla których założona jest księga wieczysta nr CZ1Z/00049233/9 prowadzona 
przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu; działki nr: 579/7 o pow. 2,6029 ha, 
579/8 o pow. 1,7601 ha, 579/9 o pow. 0,0053 ha, 579/3 o pow. 1,2729 ha, 579/4 o pow. 0,3180 ha, 579/5  
o pow. 0,4177 ha, 579/1 o pow. 14,6037 ha położone w obrębie 0004 Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat 
będziński, dla których założona jest księga wieczysta nr CZ1Z/00049089/4 prowadzona przez V Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu.  

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wszystkie w/w działki oznaczone są symbolem Tr (tereny różne), za 
wyjątkiem działek nr 597/7, 579/8 i 579/5, które oznaczone są symbolem Ba (tereny przemysłowe). 

Uzbrojenie terenu: teren zabudowany - sieć energetyczna, kanalizacyjna, sieć wodociągowa z własnej studni, 
instalacja odgromowa. Działki niezabudowane - brak uzbrojenia.  

Na działkach usytuowane są budynki i budowle o różnym charakterze i przeznaczeniu oraz urządzenia wraz  
z pozostałą infrastrukturą wewnętrzną. 

Nieruchomości zostaną przeznaczone do sprzedaży w dwóch pozycjach przetargowych zgodnie z poniższym 
zestawieniem.  

http://www.amw.com.pl/


Strona 2 z 5 
 

 

Wykaz pozycji przetargowych: 
Nr 

poz. 
przet. 

Numer działki, opis Powierzchnia 
łączna 

Cena 
wywoławcza 

[zł] 

Wadium 
[zł] 

1. 

Działki zabudowane bazą paliw wraz z bocznicą kolejową. 
Działka nr 497/66: 
- budynek nr 12 administracyjno-laboratoryjny o pow. uż.163 m2, kub. 509 m3, parterowy, murowany; 
- śmietnik nr 63 o pow. uż. 15m2 , kub. 45 m3, parterowy, murowany; 
- magazyn nr 118 o pow. uż. 114 m2 , kub. 479 m3; 
- wiata magazynowo- garażowa nr 129 o pow. uż. 69 m2, kub. 256 m³; 
- magazyn nr 62 o pow. uż. 316 m2, kub. 1500 m³. 
Działka nr 579/7: 
- 24 zbiorniki mps na paliwo o nr od 138 do 161 o poj. 50 m3 każdy, stalowe, jednopłaszczowe; 
-15 punktów przyjmowania paliw nr 26, nr 81 – 94 o pow. uż. 2 m2 i kub. 5 m³ każdy; 
- pomieszczenie na agregat nr 80 o pow. uż. 23 m², kub. 69 m³, parterowy, murowany ; 
- 4 punkty wydawania paliw nr 98, nr 105, nr 107, nr 109 o pow. uż. 4 m² i kub. 9 m³ każdy, parterowe, 
murowane; 
- 6 punktów wydawania paliw nr 97, nr 108, nr 102, nr 104, nr 106, nr 110 o pow. uż. 2 m2 i kub. 5 m3 każdy, 
parterowe, murowane; 
- tory rozładunkowe bocznicy kolejowej o łącznej długości ok. 630 mb. 
Działka nr 497/67: 
- budynek warsztatu nr 76 o pow. uż. 53m2, kub. 252 m3, parterowy, murowany;  
- otwarty basen ppoż. nr 79 o poj. 250 m3; 
- punkt wydawania paliwa nr 95 o pow. uż. 4 m2, kub. 10 m3, parterowy, murowany; 
- 6 zbiorników mps o poj. 50 m3 każdy, zbiorniki stalowe, jednopłaszczowe. 
 Działka nr 579/8: 
- 3 zbiorniki nr 120, 121, 122 o poj. 700 m3 każdy - zbiorniki stalowe, osadzone na płycie żelbetowej, 
obudowane żelbetowymi ścianami; 
- zbiornik podziemny  p. poż nr 130 o poj. 100 m3; 
- budynek przepompowni nr 77 o pow. uż. 99 m2 i kub. 514 m3, parterowy, murowany; 
- budynek magazynu nr 78 o pow. uż. 48 m2 i kub. 134 m3, parterowy, murowany; 
- 3 punkty wydawania paliwa nr 96, nr 111, nr 112 o pow. uż. 4 m2 i kub. 10 m3 każdy, parterowe, murowane;  
- 5 wiat o nr od 200 do 204 o pow. uż. 3 m2 i kub. 6 m3 każdy. 
Działka nr 497/65: droga do stacji bazy paliw. 
Działka nr 497/68: część drogi. 
Działka nr 579/9: część drogi. 
Działki nr: 579/3, 579/4, 579/5, 1338/2 i 1338/3 zabudowane niekompletną bocznicą kolejową. 

9,7637 ha 4 799 000,00  500 000,00  

2.  Działki nr: 579/1 i 1338/4 – grunt niezabudowany 14,9975 ha 3 499 000,00 350 000,00 
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Zgodnie zapisami zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ożarowice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Ożarowice nr XXIV/270/2016 z dnia 28.12.2016 r. działki nr 
497/65, 497/66, 497/67 i 497/68 przeznaczone są pod „Tereny Komunikacji Lotniczej (symbol KL)”.  
Zgodnie zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL 
„Katowice” w Pyrzowicach zatwierdzonego Uchwałą nr XVI/125/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia  
8.12.2015 r. działki nr 579/7, 579/9, 579/8, 579/3, 579/4, 579/5, 579/1 obr. 0004 Nowa Wieś i działki nr 1338/2, 
1338/3 i 1338/4 obr. 0002 Mierzęcice przeznaczone są pod „Tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów, 
magazynów i usług (symbol 1PU)”.    
Zgodnie zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL 
„Katowice” w Pyrzowicach w sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajduje się teren przeznaczony pod 
„drogę publiczną klasy zbiorowej” oznaczony symbolem 1KZD. 
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego województwa śląskiego nieruchomości położone są 
w granicach rozbudowanego MPL obok projektowanego centrum logistycznego. 
Przyszły nabywca zobowiązany jest we własnym zakresie do dokonania szczegółowej analizy istniejących 
dokumentów prawnych oraz planistycznych, określających możliwości zainwestowania terenu. 

Część gruntu zabudowanego bazą paliw wraz z bocznicą kolejową (poz. przetargowa nr 1) skażona jest 
produktami ropopochodnymi, z uwagi na dotychczasowe wykorzystanie nieruchomości (ocena stanu 
zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego na terenie bazy paliw sporządzona w lutym 2015 r.). Ewentualna 
rekultywacja skażonego terenu i związane z nią koszty będą leżeć po stronie nabywcy. 

Właścicielowi działek nr: 579/1, 579/3, 579/4, 579/5, 579/6 (działki nr 579/7, 579/8, 579/9 powstały  
z podziału działki nr 579/6), 1338/2, 1338/3,1338/4 i 497/45 (działki nr 497/65, 497/66, 497/67, 497/68 powstały  
z podziału działki nr 497/45) przysługuje prawo przejazdu i przechodu przez działki nr: 497/18, 497/74, 497/75, 
497/77, 497/84, 497/85 i 497/86 – służebność gruntowa ujawniona w dziale III KW nr GL1T/00060552/1, zgodnie 
z treścią par. 3 Aktu Notarialnego – oświadczenia o ustanowieniu służebności drogowej z dnia 25.08.2004 r. Rep. 
A nr 3471/2004. 
Właścicielowi działek nr: 1338/2, 1338/3, 1338/4, 579/1, 579/3, 579/4, 579/5, 579/6, 497/65, 497/66, 497/67, 
497/68 przysługuje: prawo przechodu, przejazdu, prowadzenia mediów i zrzutu ścieków przez i na działce nr 
497/69; prawo zrzutu ścieków do oczyszczalni zlokalizowanej na działce nr 497/72; prawo dostawy energii 
elektrycznej ze stacji TRAFO usytuowanej na działce nr 497/64 - służebność gruntowa ujawniona w dziale III 
KW nr GL1T/00072705/6, zgodnie z treścią par. 3 Aktu Notarialnego – oświadczenia o ustanowieniu służebności 
z dnia 5.07.2006 r. Rep. A nr 5797/2006. 
W momencie sprzedaży na działkach nr: 497/67, 497/68, 579/8, 579/9 ustanowiona zostanie nieodpłatna 
służebność gruntowa polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 
579/1 obr. 0004 Nowa Wieś i nr 1338/4 obr. 0002 Mierzęcice pasem szerokości 5 m przez działkę nr 497/68 obr. 
0005 Pyrzowice, dalej pasem szerokości 5 m wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 497/67 obr. 0005 
Pyrzowice, wzdłuż zachodniego narożnika działki nr 579/8 obr. 0004 Nowa Wieś i przez działkę 579/9 obr. 0004 
Nowa Wieś. 

Odtworzenie punktów granicznych przedmiotowej nieruchomości może odbyć się staraniem i na koszt przyszłego 
nabywcy. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 
1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi  
w dniu sprzedaży przepisami. 

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, spółki cywilne i osoby prawne, jeżeli 
wpłacą wadium. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w PLN, w wysokości podanej  
w ogłoszeniu na konto Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, nr konta:  
19 1130 1150 0012 1243 8520 0008. 
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Termin wpłaty wadium upływa w dniu 25.05.2018 r. 
O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego AMW. 

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Ogłoszenie nr 19 Mierzęcice/Ożarowice” z określeniem pozycji 
przetargowej. W tytule wpłaty należy wskazać nazwę osoby prawnej lub fizycznej biorącej udział  
w przetargu. 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w myśl Ustawy z 8.07.2005 r.  
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), jeżeli złożą na ręce przewodniczącego 
komisji przetargowej, w terminie od dnia 21.05.2018 r. do dnia 25.05.2018 r. do godz. 15:00  
w siedzibie OR AMW przy ul. Montelupich 3, w Krakowie: 

1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium  
w razie uchylenia się do zawarcia umowy sprzedaży, 

2. oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzające prawo do rekompensaty w myśl cyt. 
ustawy z 8.07.2005 r., a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub 
decyzjach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunku określonego w  ww. ustawie. Pełnomocnicy wyżej 
wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć 
dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) 
oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Wszystkie wyżej 
wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.  

Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji: 
a) w przypadku osoby, która wygrała przetarg – do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia 
przez nią kwoty równej wysokości ustalonego, a niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia 
umowy sprzedaży; 
b) w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu – dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu, za pokwitowaniem odbioru. Odbiór dokumentacji osobiście lub przez pełnomocnika. 

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

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 
zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem 
negatywnym. 

Wadium przepada na rzecz Agencji w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy 
sprzedaży, w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu. 

Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: 
Dz. U. 2017 poz. 2278) powinien w przypadkach przewidzianych ustawą przedstawić komisji przetargowej przed 
rozpoczęciem przetargu stosowną promesę. 

Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości winien je 
przedstawić przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości pod rygorem utraty 
wadium. 

W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji 
przetargowej dokumenty stwierdzające ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
– aktualny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej, osoby prawne - aktualny 
(z ostatnich 6 miesięcy) odpis z rejestru sądowego, cudzoziemcy- promesę wydaną przez MSWiA, 
pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii 
dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie). Osoba przystępująca do przetargu 
zobowiązana będzie do złożenia oświadczenia, że złożone dokumenty są aktualne na dzień ich składania do 
przetargu. Podmioty, na które przepisy ustawy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument potwierdzający wpis lub 
dokument potwierdzający złożenie wniosku o wpis do tego Rejestru. 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) 
pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) 
obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do 
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przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są przed otwarciem przetargu 
do złożenia pisemnego oświadczenia, iż na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności 
majątkowej. W przypadku wygrania przetargu przez wskazaną osobę umowa o rozdzielności majątkowej 
powinna zostać przedstawiona przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Oddział Regionalny AMW, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. 
prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 – o ochronie danych osobowych - tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz, że zapoznały się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, 
w tym ze stanem technicznym i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu 
przetargu - żadnych zastrzeżeń. 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia 
przetargowego oraz z warunkami przetargu oraz, że akceptuje je w całości bez zastrzeżeń. 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW za 
pośrednictwem Dyrektora OR w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. o godz. 10:00 
w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW (wjazd od strony ul. Kamiennej)  

w Krakowie przy ul. Montelupich 3 w sali przetargowej, pok. 59. 

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej, o co najmniej jedno postąpienie od ceny 
wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. 

Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna znaleźć się na koncie nr: 84 1130 1150 0012 1243 8520 0002 
Oddziału Regionalnego w Krakowie AMW, najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. 

Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący nieruchomość. 

Z opisem nieruchomości i stosowną dokumentacją zapoznać się można w siedzibie Oddziału Regionalnego 
w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 
pokój nr 60 tel. 12 211 40 51 oraz pokój 53 tel. 12 211 40 20. 

Agencja zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu – odwołania ogłoszonego przetargu jedynie  
z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie krakowskiego Oddziału Regionalnego 
Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Montelupich 3, w dniach od 23.03.2018 r. do 30.05.2018 r., zamieszczone 
na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w formie skróconej 
opublikowane w ”Dziennik Gazeta Prawna” oraz dostępne w  siedzibach: 

- Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice; 
- Urzędu Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice; 
- Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin; 
- Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry. 

http://www.amw.com.pl/
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