
Z A T W I E R D Z A M : Gdynia, ………………2020 r.

DYREKTOR OG-DN.5102.29.2020/
   AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

     ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI

Oznaczenie 
nieruchomosci Przeznaczenie Powierzchnia Cena 

Położenie wg danych Opis nieruchomości nieruchomości nieruchomości nieruchomości
Lp. nieruchomości z ewidencji w planie (ha) netto

gruntów zagospodarowania ( zł)
Nr KW przestrzennego

I II III IV V VII

działka nr 3/31
1 Obręb 0049, Czarne - Miasto

CZARNE arkusz mapy 6
ul. WOJSKA POLSKIEGO 4 KW SL1Z/00021953/2 0,8843 975 000,00

Cena w/w nieruchomości jest podana w kwocie netto.
Ewentualny nabywca zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku VAT zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2020 roku poz. 65 z póz.zm.) termin do złożenia wniosku upływa z dniem 18.09.2020 roku.

Wykaz wywieszono     od dnia: 07.08.2020 roku Sporządziła:
M. Surdel-Nowak………………………………….

do dnia: 28.08.2020 roku Sprawdził:
J. Budny ………...……………...…………….……

Informacja o wywieszeniu wykazu opublikowana została w gazecie Dziennik Bałtycki oraz na stronie Agencji www.amw.com.pl w dniu 07.08.2020 r.

                                                                           WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA                                    

Teren zabudowany, płaski, ogrodzony płotem z 
siatki na słupach stalowych, porośnięty 

roślinnością trawiastą. Zabudowę stanowi 
budynek byłego przedszkola o powierzchni 
użytkowej 1542,55 m2. Na nieruchomości 

znajduje się też budynek gospodarczy 
przeznaczony do wyburzenia w 2020 r. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu 

Nadziejewo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/301/10 Rady 
Miejskiej w Czarnem z dnia 8 listopada 2010 r. (Dz. U. Woj. 

Pom. Nr 106, poz. 2149 z dnia 30 sierpnia 2011 r.), 
nieruchomość jest położona w obszarze oznaczonym 
symbolem B.34.UO – teren zabudowy usług oświaty - 

zabudowany współczesnym budynkiem, pełniącym funkcję 
przedszkola, do zachowania i adaptacji. Dopuszcza się 

lokalizację obiektów budowlanych o funkcji publicznej, jak 
również zabudowę towarzyszącą oraz elementy małej 

architektury związane z funkcją wiodącą. Ponadto fragment 
działki położony jest na terenie oznaczonym symbolem 020. 

KL – droga lokalna.


	Wykaz 3-31 Czarne

