
 
                         DYREKTOR                                                                                                   WYKAZ NR 77/2020 
          ODDZIAŁU REGIONALNEGO                                               NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO  
    AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO                                                                     PRZEZNACZONEJ  DO NAJMU  
                 WE  WROCŁAWIU                                                            
 
 
 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) i art. 54 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 231 z późn. zm.), przeznacza do 
najmu na czas oznaczony do 31.12.2022r. w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość: 
 

          Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 26.06.2020 r. do dnia 17.07.2020 r. 
 

L.p. 
 

Adres nieruchomości 
 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Powierzchnia 
użytkowa 

pomieszczenia 
[m²] 

Powierzchnia 
terenu 
[ha] 

Opis nieruchomości 
Termin 

zagospodarowania 
nieruchomości 

Wysokość 
miesięcznego 

czynszu netto* 

1. 
Wrocław 

ul. Obornicka 108 
woj. dolnośląskie 

Część działki nr 4/33, AM-8, 
obręb Różanka, w obrębie 
kompleksu wojskowego  

o nr ewid. 2836 
 KW WR1K/00270707/9 

15,08 0,0015 

 

Część budynku nr 37 (wartownia) 
zlokalizowana na I piętrze 

wraz z terenem  
(grunt pod budynkiem) 

Nieruchomość zostanie 
przekazana najemcy po 

podpisaniu umowy 
310,00 

 
Nieruchomość ujęta w wykazie wyposażona jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i centralne ogrzewanie. 
 
* Niezależnie od czynszu najemca ponosił będzie miesięczne opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej. 
 
UWAGA:  
1. Czynsz z tytułu najmu płatny jest z góry do dnia 15-go każdego miesiąca bezpośrednio na rachunek najemcy. 
2. Wynajmujący ma prawo do dokonywania corocznej waloryzacji czynszu z tytułu najmu w oparciu o wskaźnik wzrostu  cen  towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzedni 
rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja dokonywana będzie w drodze pisemnego zawiadomienia, ze skutkiem na miesiąc 
następujący po miesiącu w którym nastąpiło zawiadomienie. 
3. Do kwoty czynszu doliczana będzie równowartość podatku od nieruchomości, określona wg. stawek określonych uchwałą Rady Miasta Wrocławia na podstawie dokumentów 
przygotowanych przez stronę wojskową. Ponadto najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłaty z tytułu trwałego zarządu w wysokości wynikającej z decyzji właściwych 
organów. 
 
Wszelkie informacje na temat nieruchomości przeznaczonych do najmu można uzyskać we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39 pokój nr 32 (tel. 71/710 72 53), telefonicznie w 
sekretariacie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu (tel. 71/710 72 00) oraz na stronie internetowej www.amw.com.pl. 
 
W/w wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie OReg AMW we Wrocławiu ul. Sztabowa 32 oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego – 
www.amw.com.pl. Informację o wywieszeniu w/w wykazu zamieszczono w „Pulsie Biznesu” w dniu 26.06.2020r. 

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

