
                      ZATWIERDZAM 
DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO 
       AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO 
                    WE WROCŁAWIU 
 
       

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2204, z późn. zm.), art. 7 ustawy z dnia  10 lipca 2015r. o Agencji Mienia Wojskowego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2308, z późn. zm.), przeznacza do sprzedaży niżej 
wymieniony samodzielny lokal mieszkalny, stanowiący własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu. 

 
Wykaz  ogłasza się na okres 21 dni - od dnia 08.11.2019r. do dnia 29.11.2019r. 

l.p. 
Adres 

nieruchomości 
 

 
Oznaczenie  

nieruchomości wg 
danych  z ewidencji 

gruntów i budynków 
Nr księgi wieczystej 

 

Położenie lokalu 
mieszkalnego 
Nr  budynku 

Nr lokalu 

Powierzchnia: 
1/ użytkowa 
lokalu   
2/ 
pomieszczenia 
 przynależnego 

w m2 

Udział  w 
nieruchomości 

wspólnej 
 

       Opis  
  samodzielnego lokalu 

mieszkalnego 
 i sposób jego 

zagospodarowania 

Cena lokalu 
mieszkalnego  

wraz z udziałem  
w nieruchomości 

wspólnej w zł 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Kędzierzyn-Koźle 
ul. Chrobrego 

nr 19-21 
 
 

KW OP1K/00055483/0 

Działki nr 1715/10, 
1716/1,1717/5 
o łącznej pow.               

1336 m2, 
obręb: Kędzierzyn-

Koźle, 
AM 8,  

 
 

Kędzierzyn-Koźle    
ul. Chrobrego  

nr 19/5 
 

(poddasze) 

1/ 32,30   
2/   7,78    534/10000 

Lokal położony w budynku 
mieszkalnym wielolokalowym 
składający się z: 2 pokoi w tym  
1 pokoj z aneksem kuchennym, 

łazienki z WC oraz 
pomieszczenia przynależnego 

piwnicy. 
 

Lokal wolny, bez obciążeń, 
roszczeń i zobowiązań na rzecz 

osób trzecich. 

68.000,00 

Z nieruchomością 
związana jest 

bezpłatna i 
nieograniczona w 
czasie służebność 

gruntowa polegająca 
na prawie przejazdu i 

przechodu przez 
działki nr 1715/10, 

1716/1, 1717/5 pasem 
szerokości 6 metrów 

wzdłuż granicy z 
działkami nr 1715/5, 

1715/6, 1715/7, 
1717/1 i 1717/2 do 

granicy z działkami nr 
1716/2 i 1717/7 na 

rzecz każdoczesnych 
właścicieli lub 
użytkowników 

wieczystych lub 
posiadaczy działki nr 
1715/3 oraz 1715/4. 

 
POUCZENIE: 
1.  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1221, z późn. zm.) sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. 
2.  Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1498). 
3. Termin złożenia wniosku z roszczeniem o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 20.12.2019r. 
4. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 32 i ul. Zwycięskiej 39,  opublikowano w dniu 08.11.2019r.  w prasie Puls 

Biznesu oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu: www.amw.com.pl . 

WYKAZ  NR 67/2019 
OBEJMUJĄCY SAMODZIELNY LOKAL MIESZKALNY 

Z ZASOBU AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO  
PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY 

 

 

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


5.  Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o Agencji Mienia Wojskowego, z dniem 1 października 2015r. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa otrzymała nazwę Agencja Mienia Wojskowego. 
6.  Informacje o warunkach przetargu i jego terminie zostanie podana  do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu przetargowym. 
7. Wszelkie informacje dotyczące lokalu przeznaczonego do sprzedaży można uzyskać w budynku Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego We Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, 
    Pokój nr 30 (tel. 71/710 72-49), telefonicznie w sekretariacie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu (tel. 71/710 72-00) oraz na stronie internetowej:    

www.amw.com.pl . 

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