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Ceny w/w nieruchomości są podane w kwocie netto.

Ewentualny nabywca zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku VAT zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Okazanie granic może nastąpić staraniem i na koszt nabywców.

Wykaz wywieszono     od dnia: 02.10.2019r.
do dnia: 23.10.2019r. Sporządziła: Marta Rompa……………………….

Sprawdziła: Małgorzata Surdel-Nowak ……………………….
Informacja o wywieszeniu wykazu opublikowana została w gazecie Dziennik Bałtycki oraz na stronie Agencji www.amw.com.pl w dniu 02.10.2019r.

 Powierzchnia
[ha]

Oznaczenie nieruchom. 
wg danych z ewidencji 

gruntów

Z A T W I E R D Z A M :

DYREKTOR
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

     ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI

              WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 

Forma zbycia

sprzedaż 
bezprzetargowa na 
rzecz Gminy Miasta 

Hel, z 
przeznaczeniem na 

realizację celu 
publicznego zgodnie 
z treścią art. 6 pkt 1 
i 9c ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o 
gospodarce 

nieruchomościami.

746, 435/3, 
438/5, 
438/3, 
437/1, 
586/4

łączna pow. 
0,06491 241 823,00

Brak MPZP. Zgodnie z obowiązującym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miasta Helu Nr VII/49/2003 z dnia 25 kwietnia 
2003 r., obszar przedmiotowych nieruchomości 

określony został jako tereny usługowo-
mieszkaniowe.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 roku poz. nr 121 z 
późn. zm.) termin do złożenia wniosku upływa z dniem 13.11.2019r.

Przeznacz. nieruchom. w planie 
zagospodarowania przestrzennego lub SUiKZP

Cena  
nieruchomości 

netto
 [zł]

Hel, ul. Leśna-  niezabudowane działki o 
numerach 746, 435/3, 437/1, 438/3, 438/5, 
586/4, usytuowane pomiędzy budynkami 

mieszkalnymi, bez dostępu do drogi 
publicznej. Rodzaj użytku działek 746, 
435/3, 437/1, 438/3, 438/5 "B" - tereny 

mieszkaniowe, działki 586/4 "Bp" - 
zurbanizowane tereny niezabudowane 

lub w trakcie zabudowy. 

Obręb ewidencyjny - 
0001 HEL

KW Nr 
GD2W/00017659/0

Adres i opis nieruchomości Lp Nr  działki
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