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AGENCJA 

MIENIA WOJSKOWEGO 
Oddział Regionalny w Warszawie  

ul. Chełmżyńska 9, 04-247 Warszawa  

 

WYKAZ  Nr  203 / 2016  

 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ  

NA RZECZ OSÓB POSIADAJĄCYCH TYTUŁ PRAWNY DO ZAMIESZKIWANIA 
 

 
 

  Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie, wykonując na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego  
(Dz. U. z 2016r, poz. 614) prawo własności w stosunku do powierzonych nieruchomości Skarbu Państwa, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm. ) przeznacza do sprzedaży:  

Opis nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości  

Pow. lokalu/ 
pow. pomieszcz. 

przynależnego 
(piwnicy) 

(m2) 

Przeznaczenie 

nieruchomości  
w mpzp  

Cena/ 

Wartość 
(zł) 

Forma sprzedaży 

 

Lokal mieszkalny nr 21  
  położony na II piętrze   

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego w Warszawie 
ul. Cieszyńska 4 

 
   Lokal nie posiada świadectwa 

charakterystyki energetycznej    
 

WA2M/00043364/3 
Obręb 1-02-31 

udział  89/10000 
w budynku i w działce   

nr ew. 4 

o pow. 721 m2 
  

47,75 

 

Teren objęty aktualnym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego rejonu tzw. 
Dworca Południowego,, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
LXXVII/2422/2006 Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 
22. 06.2006r.  działka na 
terenie oznaczonym  symbolem 
D 7.1/MW2 – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna.  

  Wartość lokalu  –   269 996 
  Wartość udziału –     10 850 

  Łączna wartość –   280 846 
 

Lokal - własność  

Grunt –  użytkowanie wieczyste 
 
 Pierw sza opłata w ynosi 25% ceny 

nieruch. gruntow ej + 23% podatku VAT  
Opłata roczna w ynosi 1% ceny nieruch.    

gruntow ej + podatek VAT w g 
obow iązującej podstawowej stawki i płatna 

jest do  31 marca każdego roku. 

Wysokość opłaty rocznej z  tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli warto ść tej nieruchomości ulegnie zmianie. 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami mija po upływie sześciu tygodni od wywieszenia wykazu w siedzibie OReg AMW Warszawa. 
 
Wykaz wywieszono od dnia  12. 10. 2016  r. do 02. 11. 2016 r. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 22 326-1067 lub 22 326-1079 

 
 


