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Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu 
z siedzibą przy ul. Dojazd 30, ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Gnieźnie przy ul. Budowlanych 27 / 15. 
Lokal o pow. użytkowej 25,00m², usytuowany jest na IV piętrze, w pełni podpiwniczonego 
budynku mieszkalnego. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 4,0m². Przynależny 
do lokalu udział w częściach wspólnych i gruncie wynosi 290 / 19.220 cz. Nieruchomość 
oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Gniezno, ark. mapy 22, działka nr 31/7, pow. 0,0462 
ha, Kw nr PO1G/00041147/6. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gniezno nieruchomość położona jest na terenie zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej – symb. MW. 

Cena wywoławcza 70 000zł (netto). Wadium 10.000 złotych. Do ceny należy 
doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Przetarg 
przeprowadzony zostanie dnia 31.08.2017r. od godz. 10.00 w siedzibie Agencji, 
pok. 101. Wadium należy wpłacić do 25.08.2017 r. na konto Agencji: 
BGK 41 1130 1088 0001 3115 8520 0008. 
Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Agencji.    
Osoby uprawnione do zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości 

nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego zwalnia się z obowiązku 

wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do 

rekompensaty, jeżeli w terminie co najmniej dwóch tygodni przed dniem przeprowadzenia przetargu 

zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub ostatecznej decyzji 

potwierdzających prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami 

państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości 

niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Przed przystąpieniem do 

przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego tożsamości, a w 

przypadku pełnomocnika, dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwa udzielonego w 

formie aktu notarialnego bądź z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. W przypadku osób 

prawnych, okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela oraz aktualnego odpisu z 

Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu 

do reprezentowania tej osoby prawnej. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, 

zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi 

nabywca. Okazanie granic działki staraniem i na koszt nabywcy. W razie uchylenia się oferenta, który 

wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi. Wylicytowana 

cena nabycia musi być odnotowana na rachunku bankowym OR AMW w Poznaniu najpóźniej w 

przeddzień podpisania aktu notarialnego. Dyrektor OR AMW w Poznaniu zastrzega sobie prawo 

odwołania przetargu z ważnych przyczyn. W sprawach przetargu informacje udzielane są w siedzibie 

Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu (pok. nr 113) lub pod numerami telefonów 61 6606700, 

616606756, 693080375. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się na stronie www.amw.com.pl Pierwszy 

przetarg został przeprowadzony w dniu 30.05.2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez OR AMW w Poznaniu, w związku z przetargiem na sprzedaż 

nieruchomości (ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016.922 j.t.). 

http://www.amw.com.pl/

