
                                                                                   
          

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w: 

-  Rozporządzeniu RM z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  

   nieruchomości  (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1490), 

- Ustawie z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2204.). 

Dane ewidencyjne: obręb 0011, działka nr 176 o pow. 0,1800 ha (KW BI3P/00002724/1). 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjno-mieszkalnym o powierzchni użytkowej 232,73 

m2 (dodatkowo powierzchnia piwnic: 47,65 m2) wyposażonym w instalację elektryczną, wodociągową, 

kanalizacyjną i ogrzewanie lokalne oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 37,41 m2 wyposażonym w 

instalację elektryczną. Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.  Na nieruchomości 

znajduje się studnia i blaszany garaż. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów. 

      Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XIV/77/04 z dnia 7-12-

2005r.) działka oznaczona jest symbolem 6 UA – działka przeznaczona jest pod posterunek policji. 

Dopuszcza się zmianę wymienionej funkcji usługowej na inne funkcje usługowe lub mieszkalne jedno lub 

wielorodzinne. 

       Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, nie figuruje w rejestrze i ewidencji zabytków oraz nie 

znajduje się w obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Przez nieruchomość przebiega 

sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa będąca własnością gminy Grodzisk. Nieruchomość posiada 

bezpośredni faktyczny i prawny dostęp do drogi publicznej – działka nr 206, ulica Konopnickiej.  

       Ewentualne okazanie lub wznowienie granic nieruchomości staraniem i na koszt nabywcy. Pierwszy 

przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 21.01.2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 

               

Cena wywoławcza 140 000,00 zł.  

Do ceny wylicytowanej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej 

w dniu zawarcia umowy kupna - sprzedaży. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 14 000,00 zł. 

Wadium należy wpłacać z takim wyprzedzeniem, aby należna kwota została odnotowana na koncie 

Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie, nr rachunku:                                                       

37 1130 1189 0025 0130 8320 0008 - BGK O/Olsztyn, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019r. 
 

Przetarg odbędzie się w dniu   04 marca 2019r. o godz. 1100                                                                                               

w siedzibie O Reg AMW ul. Kasprowicza 1 w pok. 233. 
 

          PPrrzzeedd  pprrzzyyssttąąppiieenniieemm  ddoo  pprrzzeettaarrgguu  kkoonniieecczznnee  jjeesstt  ookkaazzaanniiee  kkoommiissjjii  ddookkuummeennttuu  ppoottwwiieerrddzzaajjąącceeggoo  

ttoożżssaammoośśćć,,  aa  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  ppeełłnnoommooccnniikkaa,,  ddookkuummeennttuu  ppoottwwiieerrddzzaajjąącceeggoo  ttoożżssaammoośśćć  ii  ssttoossoowwnneeggoo  

ppeełłnnoommooccnniiccttwwaa..  WW  pprrzzyyppaaddkkuu  oossóóbb  pprraawwnnyycchh,,  ookkaazzaanniiee  ddookkuummeennttuu  ppoottwwiieerrddzzaajjąącceeggoo  ttoożżssaammoośśćć  

pprrzzeeddssttaawwiicciieellaa  oorraazz  aakkttuuaallnneeggoo  ooddppiissuu  zz  KKrraajjoowweeggoo  RReejjeessttrruu  SSąąddoowweeggoo  oorraazz  ddookkuummeennttuu,,  zz  kkttóórreeggoo  

wwyynniikkaa  uuppoowwaażżnniieenniiee  ddllaa  uucczzeessttnniikkaa  pprrzzeettaarrgguu  ddoo  rreepprreezzeennttoowwaanniiaa  tteejj  oossoobbyy  pprraawwnneejj..  

    Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia: 
- oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Mienia Wojskowego 
w związku z przeprowadzonymi rokowaniami (podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

 

 

Dyrektor Oddziału Regionalnego 

Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej położonej w Grodzisku  

przy ul. Konopnickiej 1, woj. podlaskie. 
 
 



danych osobowych - (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z art. 175 ustawy z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych - (Dz. U. z 2018r. poz. 1000), 
- oświadczenia, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskał w celu przystąpienia do przetargu, ewentualnie wykonania umowy sprzedaży 
nieruchomości, 
- oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem prawnym, technicznym i faktycznym 
przedmiotu przetargu i nie będą wnosić z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu 
przetargu żadnych roszczeń w stosunku do Agencji Mienia Wojskowego. 

              TTeerrmmiinn  ddoo  zzłłoożżeenniiaa  wwnniioosskkuu  pprrzzeezz  oossoobbyy,,  kkttóórryymm  pprrzzyyssłłuugguujjee  ppiieerrwwsszzeeńńssttwwoo  ww  nnaabbyycciiuu  nniieerruucchhoommoośśccii  

nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  3344  uusstt..  11  ppkktt..  11  ii  22  uussttaawwyy  oo  ggoossppooddaarrccee  nniieerruucchhoommoośścciiaammii,,  mmiinnąąłł    1122  ggrruuddnniiaa  22001188rr..  

                      OOssoobbyy,,  kkttóórryymm  pprrzzyyssłłuuggiiwwaałłoo  ppiieerrwwsszzeeńńssttwwoo  ww  nnaabbyycciiuu,,  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  uussttaawwiiee  zz  ddnniiaa  88  lliippccaa  

22000055rr..  oo  rreeaalliizzaaccjjii  pprraawwaa  ddoo  rreekkoommppeennssaattyy  zz  ttyyttuułłuu  ppoozzoossttaawwiieenniiaa  nniieerruucchhoommoośśccii  ppoozzaa  oobbeeccnnyymmii  ggrraanniiccaammii    

RRPP  ((DDzz..  UU..  zz  22001166rr..,,  ppoozz..  22004422))  zzwwaallnniiaa  ssiięę  zz  oobboowwiiąązzkkuu  wwnniieessiieenniiaa  wwaaddiiuumm,,  jjeeżżeellii  ww  tteerrmmiinniiee  ddoo  ddnniiaa      

2288..0022..22001199rr..  zzggłłoosszząą  uucczzeessttnniiccttwwoo  ww  pprrzzeettaarrgguu  pprrzzeeddssttaawwiiaajjąącc  oorryyggiinnaałł  zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiaa  lluubb  ddeeccyyzzjjii  

ppoottwwiieerrddzzaajjąącceejj  pprraawwoo  ddoo  rreekkoommppeennssaattyy  zz  aaddnnoottaaccjjąą  wwoojjeewwooddyy  oo  wwyybbrraanneejj  ffoorrmmiiee  rreeaalliizzaaccjjii  pprraawwaa  ddoo    

rreekkoommppeennssaattyy  zzggooddnniiee  zz  aarrtt..  77  ii  88  ppoowwoołłaanneejj  uussttaawwyy  oorraazz  zzłłoożżąą  ppiisseemmnnee  zzoobboowwiiąązzaanniiee  ddoo  uuiisszzcczzeenniiaa  kkwwoottyy  

rróówwnneejj  wwyyssookkoośśccii  wwaaddiiuumm  uussttaalloonneeggoo  ww  rraazziiee  uucchhyylleenniiaa  ssiięę  oodd  zzaawwaarrcciiaa  uummoowwyy..  WW  ddnniiuu  pprrzzeettaarrgguu  ((pprrzzeedd  

jjeeggoo  oottwwaarrcciieemm))  ppoowwiinnnnyy  ttaakkżżee  ookkaazzaaćć  kkoommiissjjii,,  wwyyppiissyy  zz  rreejjeessttrróóww,,  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  aarrtt..  1199  ppoowwoołłaanneejj  

uussttaawwyy..  

WWaaddiiuumm  wwppłłaaccoonnee  pprrzzeezz  uucczzeessttnniikkaa,,  kkttóórryy  pprrzzeettaarrgg  wwyyggrraałł  zzoossttaanniiee  zzaalliicczzoonnee  nnaa  ppoocczzeett  cceennyy  nnaabbyycciiaa..  

OOssoobboomm,,  kkttóórree  pprrzzeettaarrgg  pprrzzeeggrraałłyy,,  wwaaddiiuumm  zzoossttaanniiee  nniieezzwwłłoocczznniiee  zzwwrróóccoonnee..      

                              NNiiee  ppooddppiissaanniiee  pprroottookkoołłuu  zz  pprrzzeettaarrgguu  zz  pprrzzyycczzyynn  nniieezzaalleeżżnnyycchh  oodd  AAggeennccjjii  oorraazz  nniieepprrzzyyssttąąppiieenniiee  

bbeezz  uusspprraawwiieeddlliiwwiieenniiaa  ddoo  zzaawwaarrcciiaa  uummoowwyy  ww  mmiieejjssccuu  ii  ww  tteerrmmiinniiee  wwsskkaazzaannyymm  pprrzzeezz  AAggeennccjjęę,,  mmoożżee  

ssppoowwooddoowwaaćć  ooddssttąąppiieenniiee  oorrggaanniizzaattoorraa  pprrzzeettaarrgguu  oodd  zzaawwaarrcciiaa  uummoowwyy  ii  zzggooddnniiee  zz  AArrtt..  4411  uusstt  22  uussttaawwyy  zz  

ddnniiaa  2211..0088..11999977rr..  oo  ggoossppooddaarrccee  nniieerruucchhoommoośścciiaammii  (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2204.) wwppłłaaccoonnee  wwaaddiiuumm  nniiee  

ppooddlleeggaa  zzwwrroottoowwii.. 

WWyyggrryywwaajjąąccyy  pprrzzeettaarrgg  bbęęddzziiee  zzoobboowwiiąązzaannyy  ddoo  zzaappłłaattyy  cceennyy  uussttaalloonneejj  ww  ddrrooddzzee  pprrzzeettaarrgguu  

((ppoommnniieejjsszzoonneejj  oo  wwppłłaaccoonnee  wwaaddiiuumm))  nnaa  cczztteerryy  ddnnii  pprrzzeedd  zzaawwaarrcciieemm  nnoottaarriiaallnneejj  uummoowwyy  kkuuppnnaa  --  sspprrzzeeddaażżyy,,    

ppookkrryycciiaa  kkoosszzttóóww  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  zzaawwaarrcciieemm  aakkttuu  nnoottaarriiaallnneeggoo  ii  ooppłłaattąą  ssąąddoowwąą..      

WW  pprrzzyyppaaddkkuu  ccuuddzzoozziieemmccóóww  mmaajjąą  zzaassttoossoowwaanniiee  pprrzzeeppiissyy  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  2244..0033..11992200rr..  oo  nnaabbyywwaanniiuu  

nniieerruucchhoommoośśccii  pprrzzeezz  ccuuddzzoozziieemmccóóww  ((tt..  jj..  DD  zz..  UU..  zz  22001144  rr..,,  ppoozz..  11338800  zz  ppóóźźnn..  zzmm..))..  

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy OReg AMW w Olsztynie  

ul. Kasprowicza 1 pok. 106, tel.: 895363138. 

Nieruchomość można obejrzeć po uzgodnieniu telefonicznym, tel.: 895363138. 

Dyrektor Oddziału Regionalnego AMW Olsztyn może odwołać przetarg podając przyczynę. 

            Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.amw.com.pl oraz wywieszone 

na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie, 

Urzędu Gminy w Grodzisku i Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach. 

Wyciąg z niniejszego ogłoszenia został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej. 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencie Mienia Wojskowego na potrzeby gospodarki 
nieruchomościami związanej ze sprzedażą nieruchomości. 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119 

z 4 maja 2016r., str. 1), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych, powierzonych przez Panią/Pana jest Agencja Mienia Wojskowego w 

Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, www.amw.com.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Agencji Mienia Wojskowego: poczta elektroniczna: 

iod@amw.com.pl, adres do korespondencji: Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26, 00-911 Warszawa, 

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie następowało na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

http://www.amw.com.pl/
http://www.amw.com.pl/
mailto:iod@amw.com.pl


przeprowadzenia procedury, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ewentualnie wykonania umowy 

sprzedaży, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Grodzisku przy ul. Konopnickiej 1, obręb 001, 

działka 176,  

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jako niezbędne do przeprowadzenia przetargu ewentualnie wykonania umowy lub 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  

- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,  

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 

wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 

ochrony danych osobowych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10.07.201 5r. 

o Agencji Mienia Wojskowego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1456 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 21.08.1997r. o 

gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2204) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

14.09.04r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. 

U. z 2014r. poz. 1490), przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. przez okres zgodny 

z wymaganiami archiwizacji określonymi w przepisach prawa oraz do momentu upływu okresu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne na potrzeby gospodarki nieruchomościami prowadzonej 

przez Agencję Mienia Wojskowego, związanej ze sprzedażą nieruchomości. Niepodanie danych uniemożliwi 

sprzedaż nieruchomości. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z 

przetargu, ewentualnie umowa sprzedaży, w oparciu o Ustawę z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490), Ustawy z 

dnia 06.09.200lr. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764 z późn. zm.) oraz przepisów 

wewnętrznych obowiązujących w Agencji Mienia Wojskowego. Dane mogą być udostępniane organom państwa 

lub innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c  RODO.  

10. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO. 

 

 

Olsztyn   22-01-2019r. 

 
  


