Znak pisma: OZ-DN.514.44.2018/19
2019-0376636
AGENCJA
MIENIA WOJSKOWEGO

Oddział Regionalny w Zielonej Górze
ul. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra

Z I E LO N A G Ó R A , 2019-09-17

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego
w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104

stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych:

Nr
działek

Powierzchnia
łączna
działek (ha)
5

Położenie

Numer
lokalu

1

2

3

4

1

Świętoszów
ul. Klonowa 4 A-C

4B/3A

156/13
i 156/14

2

Świętoszów
ul. Klonowa 4 A-C

4B/6

3

Świętoszów
ul. Klonowa 4 A-C

4

Lp.

Powierzchnia
użytkowa lokalu
i pomieszczenia
przynależnego (m2)
6

Układ przestrzenno-funkcjonalny,
położenie na kondygnacji
7

Udział
Cena
w częściach
wywoławcza
wspólnych
nieruchomości
nieruchomości
8
9

Wadium
i godzina
przetargu
10

0,2241

37,08
4,22

2 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka z wc;
I piętro

4130/203977

52 380 zł

5 300 zł
8 : 15

156/13
i 156/14

0,2241

44,63
2,84

2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc;
II piętro

4747/203977

61 800 zł

6 200 zł
9 : 00

4B/9A

156/13
i 156/14

0,2241

37,27
2,39

2 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka z wc;
IV piętro

3966/203977

49 540 zł

5 000 zł
9 : 45

Świętoszów
ul. Klonowa 6 A-C

6A/8

156/11
i 156/12

0,2227

45,47
2,69

2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc;
III piętro

4816/205147

58 560 zł

5 900 zł
10 : 30

5

Świętoszów
ul. Klonowa 6 A-C

6A/9

156/11
i 156/12

0,2227

43,25
2,09

2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc;
IV piętro

4534/205147

58 690 zł

5 900 zł
11 : 15

6

Świętoszów
ul. Klonowa 6 A-C

6C/7

156/11
i 156/12

0,2227

43,44
4,22

2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc;
III piętro

4766/205147

59 550 zł

6 000 zł
12 : 00

7

Świętoszów
ul. Klonowa 6 A-C

6C/8

156/11
i 156/12

0,2227

45,77
2,67

2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc;
III piętro

4844/205147

61 470 zł

6 200 zł
12 : 45

8

Świętoszów
ul. Klonowa 8 A-C

8A/9A

156/9
i 156/10

0,2450

37,25
2,20

2 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka z wc;
IV piętro

3945/200707

49 520 zł

5 000 zł
13 : 30

9

Świętoszów
ul. Klonowa 8 A-C

8C/8

156/9
i 156/10

0,2450

45,58
2,48

2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc;
III piętro

4806/200707

61 220 zł

6 200 zł
14 : 15

10

Świętoszów
ul. Klonowa 8 A-C

8C/9A

156/9
i 156/10

0,2450

37,38
2,67

2 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka z wc;
IV piętro

4005/200707

49 690 zł

5 000 zł
15 : 00

sekretariat: tel. 68 411-96-00, kancelaria: tel. 68 411-96-07, faks 68 411-96-12
e-mail: zielonagora@amw.com.pl www.amw.com.pl

Strona 1 z 4

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr JG1B/00020568/5. Lokale będące przedmiotem przetargu stanowią własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia
Wojskowego i wolne są od wszelkich ciężarów, ograniczeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Dla przedmiotowych lokali i budynków, w których one się znajdują, AMW Oddział Regionalny w Zielonej Górze nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym
mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1984. Lokale położone są w budynkach mieszkalnych
V-kondygnacyjnych, trzyklatkowych, całkowicie podpiwniczonych, wyposażonych w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
Termin złożenia wniosku z roszczeniem o pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął
28.05.2019 r. Na sprzedaż lokali przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone: I przetarg w dniu 01.07.2019 r., II przetarg w dniu 22.08.2019 r.
Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż
lokali zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.
Sprzedaż odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym.
W przypadku ewentualnych kolizji infrastruktury nabywca dokona wszelkich zmian na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu stosownych
pozwoleń.
Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu oraz pomieszczeniu do niego przynależnym przez poprzednich użytkowników odbędzie się staraniem i na koszt przyszłych nabywców.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2019 r. w wyżej wskazanych godzinach, w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104
1.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są okazać/przedłożyć komisji przetargowej:
a) w przypadku osoby fizycznej: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu);
b) w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu) oraz pełnomocnictwo notarialne lub
z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy;
c) w przypadku osoby fizycznej przystępującej do przetargu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty,
paszport, karta pobytu) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej – aktualną umowę spółki (tekst jednolity
lub umowę ze wszystkimi aneksami), a gdy działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała
potwierdzająca zgodę wszystkich wspólników na nabycie nieruchomości, chyba, że umowa spółki uprawnia wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do
nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;
d) w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej przystępującej do przetargu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód
osobisty, paszport, karta pobytu), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy)
zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez mocodawcę lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku
pełnomocników osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej - aktualną umowę spółki (tekst jednolity lub umowę ze wszystkimi aneksami),
a gdy działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wszystkich wspólników
na nabycie nieruchomości, chyba, że umowa spółki uprawnia wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych
wspólników;
e) dodatkowo w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pozostającej w związku małżeńskim
oświadczenie, czy nabycia nieruchomości dokonuje do majątku wspólnego, czy do majątku odrębnego oraz, gdy osoba ta:
−
pozostaje we wspólnocie majątkowej (ustawowej lub umownej): oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na wspólne nabycie nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu po cenie i na warunkach zaoferowanych przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu;
sekretariat: tel. 68 411-96-00, kancelaria: tel. 68 411-96-07, faks 68 411-96-12
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posiada rozdzielność majątkową: oświadczenie, iż na dzień przetargu pozostaje związana umową o rozdzielności majątkowej (przy czym w przypadku wygrania
przetargu dokument potwierdzający powyższe powinien zostać przedstawiony u notariusza przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości),
f) w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód
osobisty, paszport, karta pobytu) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
g) w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport,
karta pobytu), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed
3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
h) w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu
oraz dokument stwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu); w przypadku pełnomocnika takiej
osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników
tych jednostek/osób);
pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia w trakcie przetargu pisemnego oświadczenia, że:
a) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, w związku z przetargiem na sprzedaż
nieruchomości (stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
b) zapoznali się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu oraz nie wnoszą i nie będą wnosić z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych
przedmiotu przetargu żadnych roszczeń w stosunku do Agencji,
c) zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń,
pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które z zastrzeżeniem pkt 4, wniosą wadium w wyznaczonym wyżej terminie. Wadium winno być wniesione w pieniądzu z takim
rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na rachunku bankowym Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Zielona Góra: nr 48 1130 1222 0030 2042 7820 0014 BGK
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2019 r. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego OReg AMW w Zielonej Górze. Na dowodzie wpłaty
wadium należy wpisać położenie i oznaczenie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Za osoby wnoszące wadium uznaje się właściciela rachunku bankowego bądź
pełnomocnika do tego rachunku, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu
o przetargu terminie, jeżeli w terminie wskazanym jako data wpłaty wadium zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji
potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, a także złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia
kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., winny przed rozpoczęciem przetargu przedstawić komisji przetargowej
dowód osobisty oraz oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wypisy z rejestrów, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2097).
W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
−

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wadium w wysokości nominalnej zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem pkt 7, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia,
odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na rachunek sprzedającego nie później niż do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony do zawarcia
umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu na rachunek sprzedającego.
Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu do Prezesa Agencji
Mienia Wojskowego za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze. Za termin złożenia skargi uznaje się datę doręczenia
skargi do siedziby OReg AMW w Zielonej Górze.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Nabywca nieruchomości może w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu wskazać kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa sprzedaży, położoną
w miejscowości właściwej dla siedziby organizatora przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa
w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszt zawarcia aktu notarialnego i koszt wpisów do ksiąg wieczystych obciążają w całości kupującego.
Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej ceny nie ma dalszych postąpień.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia
ponad cenę wywoławczą.
Organizator zaleca, aby uczestnik przetargu posiadał przy sobie kopię lub oryginał dowodu wpłaty wadium.
Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, a także prawo zmiany ogłoszenia oraz warunków przetargu.
Dodatkowe informacje oraz dokumenty dotyczące nieruchomości do wglądu w siedzibie sprzedającego: Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 104, tel. 68 411 95 41.
Oględziny nieruchomości odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 68 411 96 15.

Miejsca i daty podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu:
− tablica ogłoszeń w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze - od 23.09.2019 r. do 12.11.2019 r.
− strona internetowa www.amw.com.pl i Biuletyn Informacji Publicznej – od 23.09.2019 r. do 12.11.2019 r.
− Urząd Gminy w Osiecznicy – ogłoszenie zostanie przesłane do Urzędu celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w dniu 23.09.2019 r.
Miejsce i data zamieszczenia wyciągu z ogłoszenia o przetargu: dziennik Gazeta Wrocławska – 23.09.2019 r.

AR  68 411 96 41
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