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POZNAŃ ,  2019-03-22 

WYKAZ NR 25/2019 

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO  

AGENCJI  MIENIA WOJSKOWEGO W POZNANIU  

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 tj.) oraz art. 55 ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2308 tj.) 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  

przeznaczonej do  użyczenia, na czas oznaczony, w trybie bezprzetargowym 

Przedmiotem umowy będzie nieruchomość położona w Poznaniu przy al. Niepodległości 53,  zabudowana: 

1. budynkiem  nr 8, o pow. użytkowej 641 m
2
, 

2. budynkiem nr 30, o pow. użytkowej 23 m
2
, 

3. budynkiem nr 31, o pow. użytkowej 25 m
2
, 

4. wiatą nr 14, o pow. użytkowej 96 m
2
, 

wraz z gruntem przynależnym o pow. 0,2493ha, opisana w Księdze Wieczystej nr PO1P/00206296/9. 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości: obręb 0051 Poznań, działki o numerach 105/8 oraz 105/5, o łącznej pow. 
0,2493ha.  

Nieruchomość przeznaczona jest do użyczenia na rzecz Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu. 

Użyczenie na czas oznaczony do lat 5. 

Biorący w użyczenie ponosił będzie koszty opłat za ubezpieczenie nieruchomości, w terminie 21. dni licząc od 
daty wystawienia faktury VAT. 

Biorący w użyczenie ponosił będzie, we własnym zakresie: 

 koszty związane z przeprowadzaniem okresowych przeglądów technicznych, wynikających z prawa 
budowalnego,  

 opłaty z tytułu podatku od nieruchomości,  

 opłaty za media, 

 pozostałe koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, 

 nakłady związane z przystosowaniem nieruchomości do własnych potrzeb między innymi wykonanie 
ogrodzenia nieruchomości, urządzenie wjazdu na teren nieruchomości. 

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział 
Regionalny w Poznaniu przy ul. Dojazd 30 lub telefonicznie 61 66 06 749/750, w dniach od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz zostanie wywieszony, od dnia 28.03.2019 r. do dnia 18.04.2019 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu oraz zamieszczony na stronach internetowych 
amw.com.pl oraz  bip.amw.com.pl. 

Informacja o wywieszonym wykazie zostanie opublikowana, w dniu 28.03.2019 r., w dzienniku Puls Biznesu. 
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