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DYREKTOR AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
ODDZIAŁU REGIONALNEGO W GDYNI
PODAJE DO WIADOMOŚCI WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O TRZECIM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w miejscowości Gdańsk Sobieszewo przy ul. Tęczowej.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku Sobieszewie
przy ul. Tęczowej, obręb 0140, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntową o numerze ewidencyjnym
72/6, o obszarze 0,0959 ha, zapisaną w księdze wieczystej GD1G/00009852/3 prowadzoną przez Sąd
Rejonowy Gdańsk Północ, jako własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego.
Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Tęczowej i Sobieszewskiej w mieście Gdańsk,
zatwierdzonego Uchwałą o numerze XXXIX/1110/2009 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.08.2009 roku
przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 021-MW24. Przeznaczenie terenu: tereny
zabudowy mieszkaniowej intensywnej – domy mieszkalne powyżej 4 mieszkań.
Teren działki objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej, strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej
– w streﬁe ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego.
Na nieruchomości ustanowiona zostanie służebność drogowa, zapewniająca dostęp do drogi publicznej
na rzecz działki 72/5.

Cena wywoławcza – 155 000,00 zł
Wadium – 16 000,00 zł
Cena nieruchomości jest podana w kwocie netto. Ewentualny nabywca zobowiązany jest
do zapłaty należnego podatku VAT w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów
prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 04.01.2017 r. o godz. 10.00
w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19, sala odpraw nr 19 (parter).
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie
pieniężnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2016 r. przez dokonanie wpłaty na
rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni w Banku
Gospodarstwa Krajowego numer konta 54 1130 1121 0006 5589 8520 0008. O dotrzymaniu
wyznaczonego terminu świadczy data wpływu wadium na konto Oddziału Regionalnego
Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni
(I piętro) oraz na stronie internetowej (www.amw.com.pl).
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Dział Gospodarki Nieruchomościami
Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19,
I piętro pok. 106, tel. (58) 690-87-22, (58) 690-87-21, (e-mail:gdynia@amw.com.pl).

Oddział Regionalny AMW w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 • 81-231 Gdynia
tel. (58) 501 88 00 • fax (58) 690 87 01
www.amw.com.pl • gdynia@amw.com.pl

