
                                                                             Warszawa, dnia 06.05.2020 r. 
 
 

 
OGŁOSZENIE 

 
DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO 

AGENCJA 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. 2020 poz. 231) oraz na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 65) oraz w związku  
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,  
poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości, że:  
 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony nr 50/2020 
na sprzedaż części nieruchomości,  

będącej w zasobie Oddziału Regionalnego  
Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, 

położonej w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin, 
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/23 

z obrębu 3-05 o powierzchni 2,8387 ha, zabudowanej dwoma budynkami  
o łącznej powierzchni 701 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem 
Bi – inne tereny zabudowane, dla której prowadzona jest księga wieczysta 

KW nr WA1N/00076451/4. 
 

Nieruchomość ujęta w wykazie wywieszonym w dniach od 23.03.2020 r. do 13.04.2020 r.  
na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, oraz Oddziału Regionalnego Agencji Mienia 
Wojskowego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 9, a także zamieszczonym na stronie 
internetowej www.amw.com.pl. Informacja prasowa o wykazie ukazała się w Dzienniku 
Gazecie Prawnej w dniu 23.03.2020 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 (Dz.U. 2020  
poz. 65) upłynął w dniu 04.05.2020 r. Roszczeń nie zgłoszono. 
 

Działka nr 1/23, która ma być przedmiotem sprzedaży położna jest w Nowym Dworze 
Mazowieckim na terenie dzielnicy Modlin-Twierdza u zbiegu ulic Szpitalnej i Gabriela 
Boduena, będących drogami publicznymi. Obsługa komunikacyjna odbywa się od strony  
ul. Gabriela Boduena. Działka ma nieregularny kształt, a jej teren jest płaski i zadrzewiony. 

http://www.amw.com.pl/
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Zabudowana jest budynkiem nr 68, wybudowanym około 1900 roku, o powierzchni użytkowej 
476 m2, a także budynkiem garażowym, wybudowanym w 1989 roku,  
o powierzchni użytkowej 225 m2. Ogólny stan techniczny budynków określa się jako dobry. 
Wzdłuż południowej granicy działki nr 1/23 rozciąga się budowla w postaci muru Carnota przy 
której znajdują się murowane komórki stanowiące samowolę budowlaną. Jej najbliższe 
otoczenie stanowią: od południa – nadbrzeże Wisły, od wschodu – należąca do AMW 
niezabudowana działka nr 1/24 oraz hotel Royal, od północy tereny prywatne oraz kościół 
parafialny pod wezwaniem Św. Barbary, od zachodu – hotel Modlin Palace oraz budynek tzw. 
Łaźni, będący własnością prywatną. Północno-wschodnia część działki nr 1/23 użytkowana jest 
bez tytułu prawnego przez mieszkańców okolicznych bloków jako ogródki. 
  
Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków jako część dawnej Twierdzy Modlin,  
na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie nr 1062/69 z dnia 
19.04.1957 r.  Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej, ponieważ  
z zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2020 poz. 213)  
o charakterystyce energetycznej budynków, nie jest wymagane sporządzenie świadectwa dla 
nieruchomości podlegającej ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami, a także dla budynku przemysłowego oraz gospodarczego 
niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia 
wbudowanego. 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie wyraził zgodę na sprzedaż 
przedmiotowej części nieruchomości, a także przedstawił następujące zalecenia 
konserwatorskie dla działki ewidencyjnej oznaczonej nr 1/23: 
1. Cały teren działki - usytuowany jest w obrębie międzywala twierdzy Modlin, wzdłuż skarpy 
od strony Wisły. Na terenie działki zlokalizowany jest zabytkowy budynek szpitala pochodzący 
z zespołu dawnego Lazaretu usytuowany w północnej części działki, wzdłuż ulicy Boduena. 
Obiekt posiada znaczne wartości architektoniczne i historyczne. Ponadto wzdłuż skarpy 
rzecznej, na całej długości działki zlokalizowany jest zabytkowy mur Carnota. 
2. Wymagane jest: 
- zachowanie zabytkowej budowli szpitala z zespołu dawnego Lazaretu wojskowego. 
Konieczne jest jego odrestaurowanie z możliwością adaptacji na nowe funkcje,  
z jednoczesnym zachowaniem istniejącej kubatury (wyklucza się nadbudowę i rozbudowę), 
remontem stolarki okiennej i drzwiowej (zwłaszcza zdobione okna i drzwi wejściowe główne), 
a w przypadku niemożności zachowania ze względu na stan techniczny jej wierne odtworzenie, 
wykonanie remontu elewacji z uzupełnieniem braków cegły etc. Całość prac powinna być 
poprzedzona wnikliwą analizą i projektem konserwatorskim budynku, 
- zachowanie zabytkowego muru Carnota, jego zabezpieczenie i utrzymanie w jak najlepszym 
stanie poprzez prowadzenie odpowiednich prac konserwatorskich: m.in. konserwacja cegły, 
zabezpieczenie przed degradacją, 
- uczytelnienie zachowanych fundamentów i posadzki po dawnej drewnianej kaplicy 
(ewentualne zabezpieczenie i zinwentaryzowanie), 
- przywrócenie i zachowanie pierwotnych ciągów komunikacyjnych tj. przedłużenie  
ul. Boduena do muru Carnota oraz przeprowadzenie (odkrycie) ciągu wzdłuż całej długości 
zabytkowego muru, 
- przywrócenie historycznego skweru na tyłach budynku szpitala, 
- zachowanie zabytkowej zieleni, w tym stanowiącej elementy dawnych szpalerów oraz 
związanej z terenem zielonym przy budynku szpitala. 
3. Przy zagospodarowaniu nieruchomości obowiązują następujące zasady: 
-  wymagana jest publiczna dostępność terenu, 
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- dopuszczona może być nowa zabudowa wkomponowana w historyczne ciągi komunikacyjne, 
zabudowa nie powinna stanowić elementu dominującego oraz ograniczającego ekspozycje 
zlokalizowanych w sąsiedztwie obiektów m.in. budynek szpitalny, Łaźnia,  projektowana nowa 
architektura będzie stanowić odrębną ocenę MWKZ, 
- dopuszcza się likwidacje zlokalizowanego na działce współczesnego budynku garażowego, 
- dopuszcza się wprowadzenie elementów małej architektury o ujednoliconych formach 
skomponowanych z zabytkowym otoczeniem, 
- na prowadzenie wszelkich prac budowlanych i konserwatorskich zgodnie z art. 36 ust. 1 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami konieczne jest pozwolenie MWKZ. 
Ze względu na stan zachowania zabytku niezbędne jest przeprowadzenie w określonych 
terminach następujących prac konserwatorskich i zabezpieczających: 
- przed upływem 6 miesięcy zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wody od budynku 
szpitala oraz zabezpieczenie obiektu przed degradacją,  
- przed upływem 1 roku uporządkowanie terenu i wycinka zieleni inwazyjnej, powodującej 
destrukcie zabytkowych obiektów, 
- przed upływem 3 lat dokonanie remontu i adaptacji budynku szpitala w oparciu  
o uzgodniony z konserwatorem projekt, 
- przed upływem 2 lat - przystąpienie do prac budowlano-konserwatorskich muru Carnota  
w oparciu o uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków program prac 
konserwatorskich przy zabytku oraz program zagospodarowania zabytku. 
 
Nieruchomość ma dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej. Wszystkie 
media odłączone. Stosownie do uprawnienia w Dziale I-SP księgi wieczystej KW  
nr WA1N/00076451/4 korzystanie z energii elektrycznej odbywa się za pomocą sieci  
i licznika znajdujących się na sąsiedniej działce nr 1/20 z obrębu 3-05. Uprawnienie to 
przysługuje do czasu zapewnienia przez właściciela działki nr 1/23 odrębnego źródła energii.   
 
Na terenie nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa DN50 o długości 66,5 m oraz 
kanalizacyjna DN150 o długości 90 m, będące własnością ZWiK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, do których nabywca zobowiązany będzie ustanowić służebność przesyłu 
(nieodpłatną i na czas nieoznaczony) polegającą na: 
- korzystaniu przez ZWiK ze stanowiących jego własność urządzeń usytuowanych  
na nieruchomości, 
- prawie do całodobowego wstępu na nieruchomość i dostępu do urządzeń w celu wykonywania 
czynności związanych z budową, naprawą, remontem, eksploatacją, konserwacją, przebudową, 
rozbudową, modernizacją i przyłączeniem kolejnych odbiorców z prawem do wykonywania 
wykopów i przekopów, przy czym ZWiK po każdorazowych czynnościach i pracach na 
nieruchomości obciążonej  w terminie 1 miesiąca od zakończenia prac zobowiązany jest 
przywrócić teren do stanu poprzedniego, 
- służebność będzie wykonywana w pasie gruntu przyległego do urządzeń przesyłowych  
o szerokości 2,0 m – po 1,0 m z każdej strony osi przewodów, 
W ramach służebności przyszły właściciel nieruchomości zobowiąże się do powstrzymania się  
od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych, w szczególności 
niedokonywania nasadzeń w odległości 2,0 m, budowania budowli w odległości 2,0 m, 
ogrodzeń w odległości 1,5 m, osadzania krawężników o odległości 0,8 m, budowania linii 
energetycznych kablowych w odległości 0,8 m, linii teletechnicznych kablowych  
w odległości 0,8 m, budowania sieci i instalacji kanalizacji deszczowych w odległości 1,0 m, 
budowania sieci i instalacji ciepłowniczych w odległości 1,0 m, budowania sieci i instalacji 
gazowych w odległości 1,0 m, budowania słupów oświetleniowych w odległości 1,5 m od osi 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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Wskazana powyżej sieć wodociągowa znajduje się przy granicy nieruchomości z ulicą Gabriela 
Boduena, natomiast sieć kanalizacyjna przebiega od ul. Chałubińskiego przy południowo-
zachodniej granicy działki nr 1/23 do południowo-wschodniej granicy z działki nr 1/28 i dalej 
do działki nr 1/20. 
 
Nieruchomość położona jest na obszarze dla którego obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z którym 
położona jest ona na terenie oznaczonym  9.49 UT, dla którego plan ustala następujące warunki: 
- utrzymuje się dotychczasowe zainwestowanie terenów usług turystycznych uznając za takie 
formy usług istniejące fortyfikacje stanowiące najistotniejsze elementy zagospodarowania 
turystycznego Nowego Dworu Mazowieckiego, 
- dopuszcza się usługi towarzyszące i uzupełniające funkcję podstawową, 
- w celu lepszego dostosowania istniejących zabytkowych obiektów do pełnienia funkcji 
rekreacyjno-turystycznych możliwość wzbogacenia programu o usługi gastronomiczno-
hotelarskie, 
- wszelkie działania związane z obiektami fortyfikacyjnymi i terenami z nimi związanymi 
wymagają uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków, 
- tereny obecnie nie zainwestowane a wyznaczone dla funkcji turystycznej wymagają 
opracowania projektów zagospodarowania i uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków, a także na terenie oznaczonym w planie symbolem 9.51 IS, 9.52 IS – tereny 
specjalne, dla którego plan ustala następujące warunki: 
- pozostawienie zabudowy i form dotychczasowego zagospodarowania na cele wojskowe 
zgodnie ze stanem istniejącym, 
- dopuszcza się usługi towarzyszące i uzupełniające funkcję podstawową, 
- w przypadku rezygnacji z dotychczasowego statusu terenów IS wykorzystanie ich na cele 
usług centrotwórczych typu wyższa uczelnia, tereny muzealne, tereny wystawiennicze, tereny 
rekreacyjne, po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, 
Użytkowanie terenu nie może negatywnie wpływać na warunki funkcjonowania terenów  
i zainwestowania osiedleńczego znajdującego się pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym  
obwodem Twierdzy Modlin. Szczegółowych informacji dotyczących zapisów miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego udziela Urząd Miejski w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.500.000,00 złotych netto 

           Wadium: 250.000,00 zł 
 

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, 
a także na mocy Zarządzenia Prezesa Agencji Mienia Wojskowego nr 91/N/5102/2020/WA  
z dnia 19.03.2020 r., przyszłemu nabywcy przysługuje 20% bonifikata od wylicytowanej ceny 
sprzedaży z tytułu wpisania części nieruchomości do rejestru zabytków.  
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Postąpienie nie może być niższe 
niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych,  
tj. 25.000,00 zł.  
Do sprzedaży wyżej opisanej części nieruchomości mają zastosowanie przepisy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) obowiązujące 
w dniu podpisania notarialnej umowy sprzedaży. 
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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 07.07.2020 r.  
 
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg nr 50/2020” - ……..”. 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, w dniu zakończenia przetargu 
zostanie zaliczone na poczet zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości  
(zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług).  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 8.07.2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 2097)  
do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa  do rekompensaty, 
jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie ustalonym do wpłaty 
wadium tj. do dnia 07.07.2020 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. 2017 poz. 2097), która określa formę realizacji prawa do 
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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 (Dz.U. 2017 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 zezwolenie na nabycie 
nieruchomości wymienia art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 2017 poz. 2278). 

 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2020 r. o godz. 11.00 

w siedzibie Oddziału Regionalnego  
Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie 

przy ul. Chełmżyńskiej 9 
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Celem ustalenia listy uczestników przetargu: 
-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument 
potwierdzający ich tożsamość, 
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - aktualny dokument, potwierdzający 
fakt prowadzenia działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, 
-  osoby prawne - aktualny odpis z KRS wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
przetargiem,   
-  cudzoziemcy – promesę wydaną przez MSWiA, 
-  pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne 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. 2017 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.  
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. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest także złożyć oświadczenie, że wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Regionalny AMW w Warszawie  
w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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).   
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu                 
do Prezesa AMW w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu. 
Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Oddział Regionalny AMW  
w Warszawie odstąpi od podpisania aktu notarialnego. 
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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. 
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniach 07.05.2020 r. – 07.07.2020 r.                                
w internecie na stronie www.amw.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji 
Mienia Wojskowego oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Agencji Mienia Wojskowego 
Oddziału Regionalnego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 9, a także przekazane do 
wywieszenia na tablicach ogłoszeń: 
1. Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,     
2. Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim,                             

   
Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym nr 50/2020 opublikowano  
w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 07.05.2020 r. 

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

	OGŁOSZENIE

