
                        ZATWIERDZAM 

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO 

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO 

                   WE WROCŁAWIU 

 

 

        Radosław Rozpędowski 
 

 

Dyrektor Oddziału Regionalnego  Agencji Mienia Wojskowego,  działając  na podstawie przepisów  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami    

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)  i ustawy  z dnia  10 lipca 2015r. o Agencji Mienia Wojskowego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 231 z późn. zm.)  przeznacza do sprzedaży, 

stanowiące własność Skarbu Państwa – Agencji  Mienia Wojskowego w Warszawie Oddziału Regionalnego  we Wrocławiu, wymienione poniżej nieruchomości 

niezabudowane. 

Wykaz  ogłasza się na okres 21 dni, od dnia 14 maja 2020 r. do dnia 04 czerwca 2020 r. 

l.

p

. 

Adres nieruchomości 
z oznaczeniem 

księgi wieczystej  

Oznaczenie 

nieruchomości 
wg danych z 

ewidencji gruntów 

i budynków 

Powierzchnia 

nieruchomości 
(działki 

gruntu) 

w ha 

Opis 

nieruchomości 
Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 
Cena nieruchomości 

w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Kłodzko 

rejon ulicy Wierzbowej, 

KW SW1K/00077484/5 

Działka nr 1/31, 

AM 5, 

obręb 0008 -Kukułka 
0,0939 

Nieruchomość objęta wykazem 

położona jest południowo-

wschodniej części Kłodzka. 

Teren działek jest nieużytkowany, 

nieogrodzony, porośnięty dziko 

rosnącą roślinnością, w części 

drzewami i krzewami. Działki 

znajdują się w obszarze o 

zróżnicowanej wysokości terenu, o 

nachyleniu (ok. 4 m) w kierunku 

południowym. W ewidencji 

gruntów działki sklasyfikowane są 

jako zurbanizowane tereny 

niezabudowane – Bp 

Działki nie są uzbrojone w sieci 

infrastruktury technicznej. Sieci 

uzbrojenia terenu znajdują się w 

ulicy Walecznych. Podłączenie do 

Zgodnie z miejscowy planem zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonym uchwałą nr 

LX/460/2006  Rady Miejskiej w Kłodzku 

nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolami: 53MN (działki  o numerach 1/31, 1/32, 

1/33, 1/36) i 55MN (działka nr 1/37).  

Dla terenów należących do strefy MN na podstawie 

planu obowiązują ustalenia przeznaczenia terenu: 

podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, 

dopuszczalne -zieleń ogrodowa. 

Na terenach należących do strefy MN obowiązują 

ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:  

liczba nadziemnych kondygnacji nie może być 

większa niż 2 kondygnacje łącznie z poddaszem, 

obowiązuje nachylenie połaci dachowych pod kątem 

45 stopni, szerokość elewacji do 15 metrów,  

maksymalna wysokość zabudowy 15 metrów. 

Powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturowych 

obiektów nie może przekroczyć 30 % powierzchni 

działki, co najmniej 50 % działki należy 

51 000,00 

2 

Kłodzko 

rejon ulicy Wierzbowej, 

KW SW1K/00077484/5 

Działka nr 1/32, 

AM 5,  

obręb 0008 -Kukułka 
0,1040 53 000,00 

3 

Kłodzko 

rejon ulicy Wierzbowej, 

KW SW1K/00077484/5 

Działka nr 1/33, 

AM 5, 

obręb 0008 -Kukułka 
0,0992 54 000,00 

4 

Kłodzko 

rejon ulicy Wierzbowej, 

KW SW1K/00077484/5 

Działka nr 1/36, 

AM 5, 

obręb 0008 -Kukułka 
0,1592 75 000,00 

5 

Kłodzko 

rejon ulicy Wierzbowej, 

KW SW1K/00077484/5 

Działka nr 1/37, 

AM 5, 

obręb 0008 -Kukułka 

 

0,1467 74 000,00 

WYKAZ  NR   44/2020 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  

DO SPRZEDAŻY  

Z ZASOBU AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sieci wymaga uzyskania 

stosownych uzgodnień w zakresie 

warunków technicznych 

przyłączenia wydanych przez 

odpowiednie organy.  

Działki bezpośrednio graniczą z 

działką nr 1/18 będącą własnością 

Gminy Kłodzko, która stanowi 

przedłużenie drogi publicznej - 

ulicy Wierzbowej.  

 

zagospodarować jako powierzchnie niezabudowane i 

nie utwardzone, w formie zieleni ogrodowej. 

 

POUCZENIE: 

1. 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 25 czerwca 2020 r.. 

2. Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) 

obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu publikacji wykazu do wylicytowanej ceny sprzedaży 

nieruchomości  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

3. Informacja o warunkach  przetargu i jego terminie  zostanie podana do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.  Dodatkowe informacje dotyczące  nieruchomości 

można uzyskać  we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39, pok. nr 31 w godzinach od 8:30 do 14:30  telefon  nr  71/710 72 63, w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia 

Wojskowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 32 tel. 71/710 72 00 oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego – www.amw.com.pl 


