
 
AGENCJA  

MIENIA WOJSKOWEGO 
ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE 

ul. Potulicka 2, 70-952 Szczecin, skr. poczt. 1100 
 

Dyrektor Oddziału Regionalnego 
Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony 
 

na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wałczu przy  
ul. Nowomiejskiej, w obrębie 321701_1.0001, miasta Wałcz, stanowiącej działkę nr 1856/16  
o pow. 0,5007 ha (KW KO1W/00033795/3) wraz z udziałem wynoszącym 0,2466 w działce drogowej 
nr 1856/17 o pow. 0,4365 ha, (KW  KO1W/00040422/0). 
 

Przetarg odbędzie się 30.10.2019 r., o godz. 1000 w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia 
Wojskowego w Szczecinie, w budynku przy ul. Ks. Sambora 4, w sali nr 13.  

 
Cena wywoławcza do przetargu netto:  300 000,00 zł  

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej 
Wadium w  wysokości: 60 000,00 zł, płatne do dnia 24.10.2019 r. 

 
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług,  
wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.  
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 upłynął dnia 25.07.2019 r. 
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 11.09.2019 r. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 60 000,00 zł przelewem 
na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie nr 91 1130 
1176 0022 2114 1520 0010 w Banku Gospodarstwa Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 24.10.2019 r. z dopiskiem: „Przetarg na sprzedaż działki nr 1856/16 położonej  
w Wałczu”. 
Za termin wniesienia uważa się wpływ wadium na ww. rachunek bankowy najpóźniej do dnia 24.10.2019 r. 
Zwolnienie z obowiązku wniesienia wadium dotyczy osób, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia  
8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), które winny pisemnie zgłosić do dnia 
24.10.2019 r. uczestnictwo w przetargu, przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej 
prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego. 
Winny również złożyć pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium 
w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości. 

Zgodnie z uchwałą Nr IV/sIV/46/03 Rady Miasta w Wałczu z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza w rejonie ulicy Nowomiejskiej, 
ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 30,  poz. 446 z dnia 
16 kwietnia 2003 roku, działka nr 1856/16 znajduje się w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem: 
MNj/U-tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem do lokalizacji 
nieuciążliwych usług, działka nr 1856/17 położona jest w jednostce oznaczonej symbolem KW2- teren 
komunikacji-wewnętrznej obsługi komunikacji. 



 2 

Według wypisu z rejestru gruntów działka nr 1856/16 oznaczona jest symbolem użytku  
Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, działka nr 1856/17 oznaczona jest  
symbolem użytku dr-drogi. 
Księga wieczysta KW KO1W/00033795/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wałczu dla nieruchomości 
obejmującej działki nr 1856/14, nr 1856/16, nr 1856/18, nr 1856/19 nie wykazuje obciążeń żadnymi 
prawami osób trzecich. 
Dział III Księgi wieczystej  KW KO1W/00040422/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu dla 
nieruchomości obejmującej działkę nr 1856/17, wykazuje następujący wpis: odpłatna i na czas eksploatacji 
urządzeń i linii elektroenergetycznych - wolnostojących złączy kablowych oraz kablowych linii 
elektroenergetycznych sn 15 kv i nn 0,4 kv o długości trasy 386 m z pasem technologicznym  
o szerokości 0,55 m (dla trzech kabli ułożonych równolegle obok siebie) i 0,1 m (dla pojedynczego kabla) 
wraz ze złączami kablowymi - służebność przesyłu, której łączna powierzchnia wynosi 134,8 m2          
(172,3 m x 0,1 m + 217 m x 0,55 m), polegająca na prawie swobodnego dostępu i dojazdu dla części 
nieruchomości - zgodnie z załącznikiem graficznym do aktu, na której zlokalizowane zostały wymienione 
urządzenia i linie elektroenergetyczne, w celu pobudowania tychże urządzeń i linii elektroenergetycznych 
oraz na umożliwieniu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontów, modernizacji, dokonywania kontroli 
i przeglądów, napraw awaryjnych i konserwacyjnych tychże urządzeń i linii elektroenergetycznych, a także 
wymiany urządzeń i przewodów oraz wyprowadzania nowych obwodów, budowy i rozbudowy sieci, 
na rzecz ENEA OPERATOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu i jej 
następców prawnych. 
 
Sprzedaż odbędzie się w istniejącym stanie faktycznym. 
Na terenie działek (w gruncie) mogą występować stare sieci infrastruktury niewykazane na istniejących 
mapach sytuacyjno-wysokościowych. 
 
Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. 
Zapłata winna być odnotowana na rachunku bankowym sprzedającego w całości nie później niż  
w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność. 
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. 

Uczestnicy przetargu, przed rozpoczęciem przetargu okazują nw. dokumenty w oryginale: 
- w przypadku osoby fizycznej – dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód 

osobisty, paszport lub prawo jazdy), 
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód 

osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem mocodawcy, 

- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami  
o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument  
potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport 
lub prawo jazdy) – w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki również pełnomocnictwo 
notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,  

- w przypadku osoby prawnej aktualny (1 m-c) wydruk informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi 
o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku osoby fizycznej aktualny        
(1 m-c) wydruk  z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), 

- w przypadku osób, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa 
do rekompensaty z tytułu pozostawienia  nieruchomości  poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej  
Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2097): dowód osobisty oraz oryginał zaświadczenia lub decyzji 
potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami 
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz  aktualne (1 m-c) wypisy z rejestrów, o których mowa  
w art. 19 ustawy jak wyżej. 

Uczestnicy przetargu, zobowiązani są złożyć następujące oświadczenia: 
-   o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, technicznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu  
i warunkami przetargu oraz o niewnoszeniu z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych żadnych 
zastrzeżeń, 
-   o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Mienia Wojskowego  
w związku z prowadzonym przetargiem. 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował 
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym  
osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem 
negatywnym. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy sprzedaży. 
Dla osób mających status cudzoziemca, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 
 
Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. 
Wszelkie informacje można uzyskać w budynku Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 
w Szczecinie, ul. Księcia Sambora 4, pok. 5 lub pod nr tel. 601 716 622, 91 447 2025  lub 91 447 2030. 
 
Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 
w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 / Księcia Sambora 4 na okres od 24.09.2019 r. do 30.10.2019 r. 
i opublikowano na stronie internetowej: www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczecin, dnia ….09.2019 r. 

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