
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz nr 01/05/2017 wywieszono na tablicy ogłoszeń siedziby OReg AMW Bydgoszcz na okres od 10.05.2017 r. do 31.05.2017 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. 2016 r. poz. 2147 z późn. zmianami) 

 
WYKAZ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ 
POŁOŻONEJ WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. OKRĘŻNEJ 25C 

  stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego. 
 

1) Oznaczenie  nieruchomości     
Włocławek, ul. Okrężna 25c, 
Księga Wieczysta KW nr WL1W/00090426/4, 
Województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: m. Włocławek, gmina: Włocławek,  
Numery działek: 1/4, 3/17, 60/12  o łącznej powierzchni 0,1254 ha, obręb: Włocławek KM 82, Włocławek KM83. 
2) Opis nieruchomości  
Nieruchomość zabudowana jest innym niemieszkalnym budynkiem (biurowym), pięciokondygnacyjnym do którego 
przystaje łącznik dwukondygnacyjny wchodzący  w skład nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej 1894,20 m2. 
Budynek (biurowy) wyposażony jest w dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje oraz instalacje: energetyczną, 
wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (z sieci ciepłowniczej – węzeł cieplny w piwnicy). 
Przyszły użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do wykonania własnego przyłącza energetycznego oraz przyłącza 
wodno-kanalizacyjnego. Od ulicy nieruchomość ogrodzona wysokim stalowym płotem. Bezpośredni dojazd do 
nieruchomości drogą utwardzoną (ul. Okrężna).  
3) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miasta Włocławek nr XXIV/171/2012  
z dnia 30 sierpnia 2012 roku) obszar, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem 21U/UI/(KS) – 
przeznaczenie podstawowe: usługi, usługi inne, przeznaczenie dopuszczalne: garaże, w tym wbudowane lub 
wielopoziomowe. 
4) Cena   nieruchomości:  
Cena netto: 1 445 000 zł (do ceny zostanie doliczony obowiązujący wg stanu na dzień sprzedaży podatek VAT). 
5) Dodatkowe koszty:     
Nabywca 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. Przez teren nieruchomość wzdłuż 
ogrodzenia przy ul. Okrężnej przebiega linia kablowa zasilająca oświetlenie terenu użytkowanego przez Komendę 
Miejską Policji we Włocławku.  Przyszły użytkownik nieruchomości nie może zdemontować ww. linii oraz  przerwać obieg 
instalacji energetycznej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również udostępnić wejście na nieruchomość 
celem umożliwienia dokonania napraw i konserwacji tej instalacji. 
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. 2016 r. poz. 2147 z 
późn. zmianami) upływa z dniem 21 czerwca 2017 roku.  
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