
  

Wykaz nr 4/09/2019 wywieszono na tablicy ogłoszeń siedziby OReg AMW Bydgoszcz na okres od 27.09.2019 r. do 18.10.2019 r. 
 

ZATWIERDZAM 
 

Dyrektor 
 Agencji Mienia Wojskowego  

Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy  
85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a 

tel. 52 – 52 57 805, e-mail: bydgoszcz@amw.com.pl 
 

podaje do publicznej wiadomości 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) 
 

WYKAZ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ 

POŁOŻONEJ W TORUNIU 
PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 82 

  stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego. 
 
 
1) Oznaczenie nieruchomości 
Toruń, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 82 
Powiat m. Toruń, województwo kujawsko-pomorskie 
Działki ewidencyjne nr 134/4, 134/5, łączna pow. 0,1056 ha, obręb 47 
Księga wieczysta KW nr TO1T/00115109/3 
2) Opis nieruchomości                                                                                                                                        
Nieruchomość niezabudowana. Teren nieruchomości w części ogrodzony. Uzbrojenie terenu w sieci:  - energetyczną, wodociągową, 
kanalizacyjną, gazową w odległości 100 m od granicy działki. Nieruchomość będzie miała zapewniony dostęp do drogi publicznej  
(ul. Marii Skłodowskiej – Curie) poprzez działkę ewidencyjną nr 135/9 zapisaną w KW nr TO1T/00103332/8 stanowiącą własność Gminy 
Toruń. Przyszły właściciel nieruchomości zostanie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem do Gminy Miasta Toruń o odpłatne 
ustanowienie służebności na ww. działce.  
W dziale I-SP KW nr TO1T/00115109/3 wpisana została służebność na nieruchomości oznaczonej nr działek 131/2 i 131/3  
w KW nr TO1T/00040464/2 polegająca na prawie korzystania z rurociągu ciepłowniczego oraz dostępu do niego, w celu jego 
konserwacji i napraw na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 134/3 w KW nr TO1T/00019303/0. 
3) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Toruń (Uchwała nr 451/12 Rady Miasta Toruń z dnia 13 grudnia 2012 roku) 
teren na którym znajdują się działki oznaczone są symbolem 59.11-U(p)/KP 2:  
– przeznaczenie podstawowe: zadania publiczne – placówki opieki społecznej i placówki opiekuńczo-społeczne, z wyłączeniem 

szpitali,   hospicjów, parkingi; 
-  przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne, usługi sportowe towarzyszące obiektom przeznaczenia podstawowego  

i dopuszczalnego, budynki zamieszkania zbiorowego związanego z przeznaczeniem podstawowym  np. noclegownie, schroniska dla 
bezdomnych, itp., drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenie infrastruktury technicznej.   

4) Cena ww. nieruchomości wynosi:  
150 000 zł 
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z  2018 r., poz. 2174 z późniejszymi zmianami) – według stanu prawnego na dzień sprzedaży. 
5) Nabywca oprócz  ceny nabycia ponadto pokrywa  koszty 
notarialnego i sądowego przeniesienia prawa własności. 
6) Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia 
Cena nabycia podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty notarialne i sądowe zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości, podlegają zapłacie przez nabywcę gotówką w kancelarii notarialnej, bezpośrednio po podpisaniu 
umowy. 
7) Obciążenia nieruchomości  
Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.  
8) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 
pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) 
upływa z dniem 8 listopada 2019 roku.  
9) Informacja o wywieszeniu wykazu i opublikowaniu w prasie i innych mediach 
- wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy przy  

ul. Gdańskiej 163 a (od 27.09.2019 r. do 18.10.2019 r.),      
- zamieszczenie wykazu w wydaniu kujawsko-pomorskim gazety „SUPER EXPRESS” w dniu 27 września 2019 r., 
- zamieszczenie wykazu w internecie na stronach Agencji: www.amw.com.pl w dniu 27 września 2019 r. 
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