
                                                                             Warszawa, dnia 13.09.2019 r. 
 

OGŁOSZENIE 
 

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO 
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO 

W WARSZAWIE 
 
działając na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia 
Wojskowego (Dz. U. z 2018r., poz. 2308) oraz na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy  z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.),  
a także w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014r., poz. 1490 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:  
 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony nr 212/2019 
na sprzedaż części nieruchomości 

będącej w zasobie Oddziału Regionalnego 
Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, 

położonej w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo,  
przy ul. Waldorffa w obrębie 6-15-01, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka ewidencyjna nr 35/6 o powierzchni 0,1737 ha oraz 
udział w wysokości 1/3 części w działkach nr 35/7 

o pow. 0,1042 ha i 35/8 o pow. 0,1243 ha. Działki położone są 
w obrębie 6-15-01 i prowadzona jest dla nich księga wieczysta 

KW nr WA1M/00504369/1. 
Działki w ewidencji gruntów oznaczone są symbolem Bi – inne tereny zabudowane. 

 
Przedmiotem sprzedaży jest część nieruchomości ujęta w wykazie z dnia 29 lipca 

2019 roku, który był wywieszony w dniach od 01.08.2019 r. do 22.08.2019 r. na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy 
ul. Chełmżyńskiej 9, przekazany do wywieszenia w tym samym terminie do Urzędu m.st. 
Warszawy Dzielnicy Bemowo, a także zamieszczony na stronie internetowej 
www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Mienia Wojskowego. 
Informacja prasowa o wywieszeniu wykazu ukazała się w dzienniku Puls Biznesu w dniu 
01.08.2019 r.  
Termin na zgłaszanie wniosków w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 12.09.2019 r. Roszczeń nie 
zgłoszono. 

Działki zlokalizowane są w północno – wschodniej części dzielnicy Bemowo  
i w niedalekiej odległości od ulic Obrońców Tobruku i Księcia Bolesława oraz trasy S-8. 
Najbliższe otoczenie stanowią tereny stanowią nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego  
i podmiotów prywatnych, tj. działki nr 35/9, 35/10 i 35/11, należąca do M. St. Warszawy 

http://www.amw.com.pl/
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działka nr 35/2 oraz ulica Waldorffa – działka nr 35/1, a także zabudowania Fortu Bema oraz 
nowopowstałe osiedle budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 
Działka nr 35/6 ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki jest nieogrodzony, płaski, 
częściowo zadrzewiony. Jej zabudowę stanowi murowany budynek nr 30, o powierzchni  
207 m2, wybudowany w 1926 r. Nie posiada on świadectwa charakterystyki energetycznej. 
Budynek ten wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod nr BEM010125. Stosownie do 
art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), 
pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego ujętego w gminnej ewidencji 
zabytków wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
Działka ta znajduje się w drugiej linii zabudowy od ul. Waldorffa, będącej drogą 
ogólnodostępną. 
Działka nr 35/7 wykorzystywana jest jako droga  i stanowi pas gruntu o szerokości ok. 8 m,  
w kształcie litery „U”. Jest to stara droga wykonana z kocich łbów, przy czym jej szerokość 
wynosi 4 m. Pozostałe 4 m porośnięte są trawą, drzewami i krzewami.  
Działka nr 35/8 o powierzchni 0,1243 ha ma kształt zbliżony do prostokąta  o wymiarach 40 
m x 32 m. Działka z trzech stron otoczona jest opisaną wyżej drogą, tj. działką nr 35/7, 
natomiast z czwartej strony graniczy z tą samą drogą, lecz należącą do innej nieruchomości. 
Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta kilkunastoma drzewami i krzewami 
oraz trawą. Zgodnie z decyzją nr 2059/N/10 Stołecznego Konserwatora Zabytków, 
przedmiotowa działka powinna pozostać niezabudowana. 
Działki nr 35/6, 35/7 i 35/8 mają zapewniony dostęp do ul. Waldorffa poprzez służebność 
prawa przejścia i przejazdu po terenie działki nr 35/9, pasem o szerokości sześciu metrów 
wzdłuż granicy z działką nr 35/11. 
Istniejąca na działkach infrastruktura techniczna nie nadaje się do eksploatacji, dlatego należy 
przyjąć, że są one nieuzbrojone. Obecnie trwają prace związane z budową sieci c.o.  
i wod.-kan. Przedmiotowe sieci w chwili obecnej stanowią własność inwestora tj. firmy 
PROFBUD, natomiast z chwilą przekazania stanowić będą własność odpowiednich 
dostawców. Po zakończeniu powyższych inwestycji, władze dzielnicy Bemowo 
przeprowadzą remont ulicy Waldorffa. W związku z powyższym przyszły nabywca 
nieruchomości będzie zobowiązany do uzyskania pozwoleń, wykonania odpowiednich 
przyłączy oraz zawarcia stosownych umów na dostawę mediów. 
Działki nr 35/6, 35/7 i 35/8 znajdują się w otoczeniu Fortu Bema wpisanego  
do rejestru zabytków pod nr rejestru A-800, tak więc zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) konieczne 
jest uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych  
w otoczeniu zabytku. 

Działki numer 35/6 oraz 35/7 i 35/8 położone są na obszarze, dla którego brak jest 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy” przyjętego 
Uchwałą Nr LXXXII/2746/06 z dnia 10.10.2006 r.  (ze zm.) przedmiotowe działki znajdują 
się na obszarze oznaczonym symbolem (U).12 i przewidzianym pod rozwój terenów 
usługowych, na których: 
- ustala się priorytet dla lokalizowania usług z zakresu: obsługi imprez międzynarodowych 
(obiekty kongresowe i targowo-wystawiennicze), administracji, organizacji społecznych, 
dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, 
wdrażania wyspecjalizowanych nowoczesnych technologii (parki technologiczne, instytuty 
badawcze, inkubatory przedsiębiorczości itp.), szkolnictwa, handlu, oświaty, gastronomii, 
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hotelarstwa, turystyki, sportu (w tym dużych obiektów sportowych dla organizacji imprez 
międzynarodowych), transportu, łączności, itp. – o charakterze międzynarodowym, krajowym 
i ogólnomiejskim; 
- dopuszcza się lokalizowanie: funkcji mieszkaniowej – z zaleceniem by udział tej funkcji 
kształtował się do 40% powierzchni zabudowy na terenie, niezbędnych inwestycji celu 
publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, małych i średnich obiektów produkcyjnych 
stosujących nowoczesne technologie, funkcji uzupełniających związanych z funkcja 
podstawową. 
Wskaźniki ustalone dla obszaru: 
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% PBC. 
Kategoria wysokości zabudowy średnio dla obszaru: 12m npt. 
Intensywność zabudowy brutto średnio dla obszaru: 1,5. 
Północna część działki nr 35/6 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZP1 - zieleń 
urządzona. 
Teren działek położony jest w zasięgu oddziaływania obiektów i urządzeń transportu 
lotniczego lotniska „Warszawa-Babice”. Na obszarze obowiązują szczególne warunki 
określania wysokości zabudowy związane z funkcjonowaniem lotniska „Warszawa-Babice”. 
Dokładne możliwości zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości zostaną określone po 
uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej dla określenia 
możliwości zagospodarowania nieruchomości pod konkretną inwestycję niezbędne jest 
uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.  
Dokładne możliwości zagospodarowania działek nr 35/6, 35/7 i 35/8 zostaną określone po 
uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej dla określenia 
możliwości zagospodarowania nieruchomości pod konkretną inwestycję niezbędne jest 
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze, dla którego obecnie, zgodnie z Uchwałą  
Nr LXXXII/2770/2006 Rady m. st. Warszawy z dn. 19.10.2006 r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fort Bema 
prowadzona jest procedura planistyczna. 
 
Rada m.st. Warszawy nie podjęła uchwały: 
1/  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o której mowa  
w art. 8 ustawy  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r., poz. 1398), 
2/ w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji, o której mowa w art. 14 wyżej 
wymienionej ustawy, 
3/  w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której 
mowa w art. 25 tejże ustawy. 
W związku z powyższym, m.st. Warszawa nie dysponuje gminnym programem rewitalizacji 
tego obszaru i aktualnie prace nad ustanowieniem strefy nie są prowadzone. 
Mając powyższe na uwadze, m.st. Warszawie obecnie nie przysługuje prawo pierwokupu do 
przedmiotowej części nieruchomości. 
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 800 000 złotych netto 
(słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) 
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Wadium: 200 000 złotych 
(słownie: dwieście tysięcy złotych) 

 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Postąpienie nie może być niższe niż 
1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych,  
tj. 18 000 zł.  
Do sprzedaży wyżej opisanej części nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy  dnia 
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) 
obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego 
ogłoszenia sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów  
i usług. 
 
Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno 
postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas 
przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. 
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty sporządzenia aktu 
notarialnego, ponosi nabywca. Okazanie lub wznowienie granic może odbyć się na koszt 
nabywcy. 
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu, 
wadium. Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się  
na rachunku bankowym Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego  
ul. Chełmżyńska 9, 04-247 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 
2019 r.  

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg nr 212/2019/ ……..”. W miejsce kropek 
proszę wpisać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej, będącej uczestnikiem przetargu. 

Wadium należy wpłacić w gotówce na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji 
Mienia Wojskowego w Warszawie, w Banku Gospodarstwa Krajowego, o nr:  
86 1130 1017 0020 1232 3720 0008. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie w dniu zakończenia 
przetargu zaliczone na poczet zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości.                         
W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako nabywca od podpisania 
protokołu przetargowego, lub/oraz zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 
podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium 
ulega przepadkowi na rzecz Agencji. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie 
zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, 
unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym.  
 
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, o których mowa w art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 8.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 2097 
z późn. zm.) do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa                 
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do rekompensaty, jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie 
ustalonym do wpłaty wadium tj. do dnia 19 listopada 2019 r. do godz. 15.00  
w siedzibie AMW  w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 9: 
-  pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 
- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium            
w przypadku uchylenia się od podpisania protokołu z przetargu lub/oraz od zawarcia umowy 
sprzedaży, 
- oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty opatrzone 
adnotacją wojewody, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji 
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2097), która określa formę realizacji prawa 
do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny 
sprzedaży oraz wysokości rekompensaty, 
• w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także 

postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o podziale spadku oraz dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunku określonego w art. 2 lub 3 ustawy z dnia 8.07.2005 r.                 
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

• pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) 
obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty 
(dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu 
notarialnego; 

• osoba uprawniona, zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać 
dopuszczonym do przetargu, zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium                           
na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu. 

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości. 
 
Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji 
Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie: 
- w przypadku osoby, która wygrała przetarg – do czasu zawarcia notarialnej umowy 
sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium  
w przypadku uchylenia się od podpisania protokołu z przetargu lub/oraz zawarcia umowy 
sprzedaży; 
- w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu - dokumenty zostają zwrócone 

niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru. 
Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika. 
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) obowiązany jest 
przedstawić komisji przetargowej promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji na nabycie nieruchomości. Agencja zastrzega, iż cudzoziemiec, który wygra 
przetarg, przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie, pod rygorem utraty 
wadium, przedstawić zezwolenie (z wyłączeniem przypadków, w których nie wymagane jest 
zezwolenie na podstawie powołanej ustawy) na nabycie nieruchomości wydane przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypadki, w których nie jest wymagane 
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zezwolenie na nabycie nieruchomości wymienia art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). 
 

Przetarg odbędzie się w dniu  22 listopada 2019 r. o godz. 1100 

w siedzibie Oddziału Regionalnego 
Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie 

przy ul. Chełmżyńskiej 9. 
 
Celem ustalenia listy uczestników przetargu: 
-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: dokument 
potwierdzający ich tożsamość, 
- osoba/y fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zobowiązana/e będą przedstawić 
komisji przetargowej: dokument potwierdzający ich tożsamość i aktualne zaświadczenie           
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ważność 6 miesięcy), 
umowę spółki cywilnej, 
- osoby prawne- zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: aktualny (ważność        
6 miesięcy) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokument potwierdzający tożsamość 
osób reprezentujących osobę prawną,   
- cudzoziemcy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: promesę wydaną przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca,   
-  pełnomocnicy – zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: pełnomocnictwo 
notarialne lub z podpisem notarialnie poświadczonym oraz dokument stwierdzający ich 
tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie), 
- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące            
w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – 
zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego 
zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka 
przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową 
zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności 
majątkowej, 
- osoby o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa  
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2097), są zobowiązane  
do przedstawienia dowodu osobistego oraz oryginału zaświadczenia lub decyzji 
potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 
granicami państwa polskiego, z zamieszczoną adnotacją o wybranej formie realizacji prawa 
do rekompensaty oraz wysokości tej rekompensaty, a także wypisów z rejestrów, o których 
mowa w art. 19 w związku z art. 7 ust. 3 ww. ustawy.    

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości. 
Wszelkie kopie ww. dokumentów winny być notarialnie poświadczone. Przedkładane 
dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu,  
a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień 
składania dokumentów do przetargu.  
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Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest także złożyć oświadczenie o zapoznaniu się 
przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem technicznym, faktycznym  
i prawnym przedmiotu przetargu i że nie wnosi z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych 
przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie  o stanie cywilnym w dniu 
przetargu.  
 
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu                 
do Prezesa AMW w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, za pośrednictwem 
Dyrektora Oddziału Regionalnego w Warszawie. 
Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Oddział Regionalny AMW  
w Warszawie odstąpi od podpisania aktu notarialnego. 
 
Oddział Regionalny AMW w Warszawie zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, 
prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie 
właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg o miejscu                     
i terminie sporządzenia i podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni                           
od rozstrzygnięcia przetargu.  
Wylicytowana cena winna być odnotowana na rachunku bankowym Oddziału Regionalnego 
AMW w Warszawie, najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego. 
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać                
w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy  
ul. Chełmżyńskiej 9, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie 
pod nr 22 314 99 20, 691 520 443. 
 
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniach 16.09.2019 r. – 18.11.2019 r.                                 
na stronie internetowej www.amw.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji 
Mienia Wojskowego oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Agencji 
Mienia Wojskowego w Warszawie oraz przekazane do wywieszenia na tablicy informacyjnej 
Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo w tym samym terminie. 
Wyciąg z niniejszego ogłoszenia opublikowano w dzienniku Puls Biznesu w dniu   
16.09.2019 r. 

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