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                        Warszawa, dnia 05.05.2020 r. 
 

 

WYKAZ 
 

DYREKTOR  
ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE 

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO 
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1  
pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
231 ze zm.), 
 
podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa - Agencji Mienia Wojskowego, przeznaczonej 
 

do oddania w najem w trybie bezprzetargowym  
na czas oznaczony od dnia 16.06.2020 r. do dnia 22.12.2020 r. 

 
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie wykonuje prawo własności  
w stosunku do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Złotej Wilgi, w dzielnicy Praga 
Południe, w skład której wchodzi działka ewidencyjna nr 10/5 z obrębu 3-06-06 o powierzchni 
0,1924 ha oraz działka ewidencyjna nr 10/7 z obrębu 3-06-06 o powierzchni 0,1729 ha. 
Nieruchomość ujęta jest w księdze wieczystej nr WA6M/00204880/1 prowadzonej przez XV 
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie. 
 
Przedmiotem najmu będzie część nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Złotej 
Wilgi, stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 10/7 z obrębu 3-06-06, obejmująca grunt  
o powierzchni 0,0010 ha. 
 
Przedmiotowa część nieruchomości zostanie zagospodarowana na rzecz Pana Mieczysława 
Bryndy z przeznaczeniem na sprzedaż owoców i warzyw. 
 
Najemca będzie obciążony czynszem z tytułu najmu w wysokości 62,00 zł netto za każdy 
dzień korzystania z nieruchomości. 
 
Działka ewidencyjna nr 10/7 z obrębu 3-06-06, będąca częścią nieruchomości położonej  
w Warszawie przy ul. Złotej Wilgi, stanowi drogę dojazdową do okolicznych budynków 
mieszkalnych. Na części nieruchomości będącej skarpą, zlokalizowane są pawilony handlowo - 
usługowe. Na pozostałej części będącej zatoczką uliczną, parkowane są samochody. Jest  
to nieruchomość ogólnodostępna. Nieruchomość objęta jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, sporządzonego na podstawie Uchwały 
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Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r. o nr LXXXII/2746/06 i znajduje się na obszarze 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej M1. 
 
Do czynszu najmu doliczony zostanie należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami od towarów i usług wg stawki obowiązującej w chwili powstania obowiązku 
podatkowego. Opłata z tytułu najmu powiększona o podatek VAT (według stawki 
obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego) wniesiona zostanie przez 
najemcę jednorazowo, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Ponadto, najemca 
zobowiązany będzie do utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym  
i estetycznym oraz do ponoszenia związanych z tym niezbędnych kosztów. 
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr telefonów  
(22) 314-98-46 oraz 609-350-172. 
 
Niniejszy wykaz został wywieszony w dniach od 15.05.2020 r. do 05.06.2020 r. na tablicy 
ogłoszeń Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie oraz 
opublikowany na stronie internetowej www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Informację o wywieszeniu wykazu opublikowano w dniu 15.05.2020 r.  
w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. 
 

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