
Gdynia, dn. 

OG-DN.5100.51.2018            

         AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

        ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI

Lp Adres nieruchomości Opis lokalu mieszkalnego
Powierzchnia 

(m2)

Udział w  nieruchomości 

wspólnej budynku i prawie do 

nieruchomości gruntowej

Przeznaczeni

e 

nieruchomoś

ci i sposób jej 

zagospo-

darowania

Wartość lokalu 

mieszkalnego 

(bez 

pomniejszeń z 

ustawy o AMW 

(zł)

Wartość 

udziału w 

gruncie (zł)

Uwagi                  

Forma sprzedaży, wysokość 

oplat, terminy ich wnoszenia, 

zasady, sprzedaży na raty

I II III IV V VI VII VIII IX X

1
Lębork,                                                            

ul. Obrońców Wybrzeża 6 m. 35

Lokal mieszkalny nr 35 

położony na II piętrze 6 - 

kondygn. budynku 

mieszkalnego, obejmujący 3 

p, k, pp, ł  (pow. przynależna 

piwnica) 

57,40

279/10000                                    

KW SL1L/00033924/6     dz. 

297/7, 297/20 o  pow. 0,3186 

ha

lokal 

mieszkalny
137 138,00   10 527,00

Gotówka:

przed podpisaniem aktu 

notarialnego cała kwota

Raty:

przed podpisaniem aktu 

notarialnego min. 10% ceny 

lokalu po bonifikatach i 10% 

wartości udziału w gruncie

max 5 rat płatnych rocznie

Oprocentowanie stałe 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Terminy rat:

do 31.03 dla umów zawartych w 

pierwszym półroczu do 30.09. 

dla umów zawartych w drugim 

półroczu

Wykaz wywieszono: od dnia: 11.10.2019 r.

do dnia: 22.11.2019 r. Urszula Czapiewska
. 

ZATWIERDZAM

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetragowym na  rzecz osób uprawnionych

zgodnie z § 5 rozporządzenia MON z dnia 29.09.2016r.,  w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez  Agencję Mienia Wojskowego  (Dz.U. z 2016r. poz. 1640)

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2204 ze zm.) niniejszy wykaz stanowi podstawę do złożenia wniosku 

o nabycie nieruchomości przez: A) osobę, której przysługuje roszczenia o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów B) osobę, która jest poprzednim 

właścicielem zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercą                                                                                   w terminie do dnia 01.11.2019 r.

Informacja o wywieszeniu wykazu opublikowana została w gazecie Dziennik Bałtycki oraz na stronie Agencji www.amw.com.pl w dniu 11.10.2019 r.

Iwona Fliszkiewicz

SPORZĄDZIŁA: SPRAWDZIŁA:


