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OGŁOSZENIE NR 40/2020 

 
 Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu 

ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław 
 
działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (t. j. Dz. U.  
z 2020 r., poz. 231) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1490): 
 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
nieruchomości będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego 

 
Przedmiot sprzedaży stanowi nieruchomość ujęta w wykazie nr 17/2020 ogłoszonym w siedzibie Oddziału 
Regionalnego AMW we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 32 i w budynku OR AMW we Wrocławiu przy ul. 
Zwycięskiej 39 w dniach od 23.03.2020 roku do 13.04.2020 roku oraz na stronie internetowej Agencji Mienia 
Wojskowego – www.amw.com.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana  
w gazecie „Puls Biznesu” w dniu 23.03.2020 roku. Termin zgłoszenia roszczeń w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) upłynął 
w dniu 04.05.2020 roku.  
 
Położenie nieruchomości:   

LEGNICA,  
ul. STROMA, woj. dolnośląskie  

 

 
 

http://www.amw.com.pl/
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Nieruchomość zlokalizowana jest w Legnicy na osiedlu Bartniki przy ul. Stromej, w pobliżu  
ul. Jaworzyńskiej stanowiącej główny ciąg komunikacyjny miasta i osiedla, w odległości około 1 km  
od ścisłego centrum miasta. 
Nieruchomość stanowią działki zabudowane oznaczone nr 381 i 390/1, AM-2, obręb 0023-Bartniki  
m. Legnica o łącznej pow. 1,1031 ha.  
Działka nr 381 sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako Bi – inne tereny zabudowane o pow. 0,2800 ha.  
Działka nr 390/1 sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako Ba – tereny przemysłowe o pow. 0,8231 ha. 
 
Nieruchomość zabudowana jest 11 budynkami głównie o charakterze garażowo - magazynowym oraz budowlą 
(wiata) o łącznej pow. użytkowej 4 156,06 m2, a także urządzeniami znajdującymi się w budynku kotłowni i 
innymi środkami trwałymi. Budynki znajdują się w złym stanie technicznym - z przeznaczeniem do rozbiórki 
lub remontu kapitalnego. 
• Garaż dz. 381 – konstrukcja murowana; kubatura 524,884 m3, pow. użytkowa 201 m2; rok budowy 1980; 
• Garaż dz. 390/1 – konstrukcja murowana; kubatura 663,68 m3, pow. użytkowa 188,40 m2; rok budowy 

1980; dodatkowo w skład garażu wchodzi zadaszony łącznik wraz z dobudowanym systemem 
gospodarczym budynkiem o pow. użytkowej 91,20 m2; 

• Garaż dz. 390/1 –  konstrukcja murowana; kubatura 1191,13 m3, pow. użytkowa 266,40 m2; rok budowy 
1980;  

• Garaż dz. 381 – konstrukcja murowana; kubatura 995,95 m3, pow. użytkowa 127,80 m2; rok budowy 
1980; 

• Przepompownia dz. 390/1 – konstrukcja murowana, parterowa, niepodpiwniczona; urządzenia 
elektryczne – oświetleniowe, urządzenia wodociągowe – sieć miejska; kubatura 154 m3, pow. użytkowa 
21,16 m2; rok budowy 1980; 

• Myjnia, Garaż dz. 390/1 – konstrukcja murowana; budynek ogrzewany z kotłowni, urządzenia 
elektryczne – oświetleniowe, siłowe; urządzenia wodociągowe – sieć miejska; kubatura 1144,36 m3, pow. 
użytkowa 134,70 m2; rok budowy 1980; 

• Kotłownia dz. 390/1 – konstrukcja murowana; budynek ogrzewany kotłem gazowym, urządzenia 
elektryczne – oświetleniowe, siłowe; urządzenia wodociągowe – sieć miejska; kubatura 219,24 m3, pow. 
użytkowa 52,20 m2; rok budowy 1980; w budynku kotłowni znajdują się: kocioł żeliwny wodno-gazowy 
DE DIETRICH GT 514, nr fabryczny 77918/1996, palnik gazowy OE 521, wymiennik C.W NHS 500, 
skrzynka rozdzielcza SOS, wkład kominowy, naczynie wzbiorcze – zamknięty system; 

• Dyspozytornia dz. 390/1 – konstrukcja murowana, parterowa, niepodpiwniczona; budynek ogrzewany z 
kotłowni, urządzenia elektryczne – oświetleniowe, siłowe; urządzenia wodociągowe – sieć miejska; 
kubatura 187,50 m3, pow. użytkowa 33,80 m2; rok budowy 1980; 

• Magazyn dz. 390/1 – konstrukcja murowana, parterowa, niepodpiwniczona; budynek ogrzewany  
z kotłowni, urządzenia elektryczne – oświetleniowe, siłowe; urządzenia wodociągowe – sieć miejska; 
kubatura 3614 m3, pow. użytkowa 1117 m2; rok budowy 1980; 

• Stacja Obsługi Samochodów dz. 381 – konstrukcja murowana, parterowa, niepodpiwniczona; budynek 
ogrzewany z kotłowni, urządzenia elektryczne – oświetleniowe, siłowe; urządzenia wodociągowe – sieć 
miejska; kubatura 8054 m3, pow. użytkowa 1646 m2; rok budowy 1980; 

• Wiata dz. 390/1 – konstrukcja szkieletowa (blacha); kubatura 1793 m3, pow. użytkowa 276,40 m2; 
• Pozostałe środki trwałe znajdujące się na dz. 390/1: filtroodmulacz FOM FI125, pompa GRUNDFOS 

UPC 40-120, pompa UPS 50-120, pompa UPS 40-50 FB, pompa UPS 40-120, stacja uzdatniania wody. 
 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Stromej (dz. nr 392), od strony północnej poprzez dz. 
nr 385/3 AM-2, obręb 0023 Bartniki m. Legnica oznaczoną w ewidencji symbolem „dr” (działka gminna).   
 
Nieruchomość była uzbrojona w media (energię elektryczną, wodę, kanalizację) na potrzeby kompleksu 
magazynowo - warsztatowego. Dostawa ciepła do kilku ogrzewanych budynków odbywała się z kotłowni 
gazowej, do której gaz dostarczany był z dzierżawionych zbiorników naziemnych, zdemontowanych przed 
przekazaniem do Agencji. Agencja nie posiada zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu znajdujących się 
na nieruchomości. W celu zapewnienia dostawy mediów do nieruchomości, istnieje konieczność uzyskania 
przez nabywcę nowych technicznych warunków przyłączenia do sieci od dostawców mediów. 
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LE1L/00055674/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy 
w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 
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Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy 
obejmującym obszar ograniczony ulicami: Muzealną, Fryderyka Skarbka, Wojciecha Korfantego, Adama 
Mickiewicza, Aleją Zwycięstwa, Leśną, Złotoryjską, Hutników i Nowym Światem zatwierdzanym uchwałą nr 
XVI/164/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25.10.1999 r.: 

• dz. nr 381 znajduje się w jednostce C81MU - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej; 
• dz. nr 390/1 znajduje się w jednostkach C81MU i KD1/2 - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

oraz ulice dojazdowe.     
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 550 000,00 zł 
Wadium: 155 000,00 zł 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 roku o godz. 12:00 

w budynku Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego  
we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, sala nr 19-20 (parter) 

 
1. Osoba biorąca udział w przetargu zobowiązana jest przed rozpoczęciem przetargu przedstawić komisji 

przetargowej oryginał dowodu osobistego lub paszport, w przypadku pełnomocnika – pełnomocnictwo 
notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, (w sytuacji podmiotu gospodarczego jego 
nazwę, formę prawną, adres, imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy, dowód osobisty 
lub paszport, aktualny wydruk informacji odpowiadającej odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające prawo do występowania w obrocie gospodarczym) oraz 
fakultatywnie okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoba fizyczna (w przypadku 
pełnomocnika – pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy), która 
przystępuje do przetargu w ramach Spółki Cywilnej i działa na rzecz nie uczestniczących w przetargu 
wspólników, winna przedstawić uchwałę potwierdzającą zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub 
umowę spółki uprawniającą wspólnika (wspólników) uczestniczących w przetargu do nabywania 
nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą aktualny wydruk CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).  

2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę  
na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu, w związku  
z przetargiem na sprzedaż  nieruchomości (podst. prawna Rozporządzenie 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 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. 2018 r. 
poz. 1000), że zapoznały się z warunkami przetargu oraz ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu 
przetargu, w tym ze stanem technicznym i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych 
przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń, iż zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia oraz, że przedstawione 
dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia. 

3. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2020 roku przez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy 
Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział  
we Wrocławiu nr 78 1130 1033 0018 8159 1520 0009.  O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data 
wpływu wadium na konto Oddziału Regionalnego AMW. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg  
nr 40/2020" oraz wskazać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej uczestnikiem przetargu. 

4. Uczestnikowi, który przetarg wygra, wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Pozostałym osobom wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym.   

5. Sprzedający zawiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży  
w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
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6. Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  
od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. 
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu publikacji ogłoszenia sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od 
podatku od towarów i usług..  

7. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ustalonej w przetargu ceny nabycia nieruchomości, na konto 
sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości (umowy 
przeniesienia prawa własności). 

8. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz opłat z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej  
obciążają w całości kupującego.  

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden  
z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.  

10. Zbywana nieruchomość jest bez obciążeń, praw, roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich (poza opisanymi 
w niniejszym ogłoszeniu). Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym  
i prawnym. Wznowienie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt 
przyszłego nabywcy. 

11. Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu  
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o ewentualnym odwołaniu przetargu zostanie podana w formie właściwej 
dla niniejszego ogłoszenia. 

12. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w ustalonym wyżej terminie pod 
warunkiem, że w terminie do dnia 16.07.2020 r. do godziny 14:00, zgłoszą uczestnictwo w przetargu, 
przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości 
pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia 
kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedłożą 
zaświadczenie - wypis z rejestru, o którym mowa w art. 19 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty  
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowe 
dokumenty należy przedłożyć w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW, ul. Sztabowa 32, 50 – 984 Wrocław, 
pok. nr 1. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje dzień wpływu lub doręczenia  
do siedziby organizującego przetarg. 

13. Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej 
zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.  

14. Budynki znajdujące się na działce nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa  
w ustawie z 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 213 ze zm.). 

15. Przetarg organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz w rozporządzeniu 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 2014r., poz. 1490). 

16. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 18.05.2020 roku do 21.07.2020 roku  
w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu ul. Sztabowa 32 oraz w budynku Oddziału 
Regionalnego AMW we Wrocławiu ul. Zwycięska 39. Ogłoszenie zamieszczone jest również na stronie 
internetowej Agencji Mienia Wojskowego – www.amw.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  
Wyciąg z ogłoszenia opublikowano w „Pulsie Biznesu” w dniu 18.05.2020 roku. 
 
Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej, a także informacje o nieruchomości można uzyskać 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 930 do 1430 we Wrocławiu przy ul. Zwycięska 39, pok. nr 35 (tel. 71/ 
710 72 64) oraz telefonicznie w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego  
we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 32 (tel. 71/ 710 72 00). 
e- mail: wroclaw@amw.com.pl   strona internetowa: www.amw.com.pl   

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