
                                                                                  
  

 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji  Mienia 

Wojskowego w Olsztynie ogłasza I przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  

położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej, woj. 

warmińsko-mazurskie. 
 

 
 

 
 

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w: 

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.04 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 

rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), 

- Ustawie z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.). 
 

Dane ewidencyjne: obręb 10 Ostróda, działka 9/54 o pow. 7,4410 ha, KW nr EL1O/00005334/8 i 1/13udziału w 

działce nr  9/46 o pow. 0,5638 ha (droga dojazdowa), KW nr EL1O/00050035/2. 

Nieruchomość jest zabudowana 21 budynkami pokoszarowymi o łącznej pow. użytkowej 24 716,00 m2 : 

Zespół Koszar w całości został ujęty w gminnej ewidencji zabytków, a budynki nr : 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17 w 
gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń. Budynki nie posiadają 

świadectw charakterystyki energetycznej. Teren częściowo ogrodzony.  

Zgodnie z MPZP (Uchwała RM Ostróda nr XXV/168/2016 z dnia 31-08-2016r.), nieruchomość w przeważającej 

części objęta obszarem zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenem zieleni urządzonej (były 

plac apelowy), część działki z budynkami biblioteki, sali sportowej i budynku szkoleniowego przeznaczone pod 

zabudowę użyteczności publicznej. 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej  od ulicy Grunwaldzkiej oraz poprzez ulicę I Dywizji i 

działkę 9/46 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość jest uzbrojona w urządzenia pełnej infrastruktury 

technicznej. Dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy. Ewentualne okazanie lub wznowienie granic 

nieruchomości staraniem i na koszt nabywcy.  
 

Cena wywoławcza 17 500 000,00 zł.  Wadium 1 750 000,00 zł. 
 

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia 

umowy kupna - sprzedaży. 
 

Wadium należy wpłacić przelewem na konto: OReg AMW 10-219 Olsztyn ul. Kasprowicza 1, BGK O/Olsztyn              

37 1130 1189 0025 0130 8320 0008 w terminie do dnia 30.01.2018 roku.  Wpłacone wadium winno się znajdować 

na w/w rachunku najpóźniej w dniu  30.01.2018roku. 
 

Przetarg odbędzie się w dniu 02.02.2018r. o godz. 11.00,  

w siedzibie O Reg AMW  ul. Kasprowicza 1 w pok. 233 
 

                            PPrrzzeedd  pprrzzyyssttąąppiieenniieemm  ddoo  pprrzzeettaarrgguu  kkoonniieecczznnee  jjeesstt    ookkaazzaanniiee  kkoommiissjjii,,  ddookkuummeennttuu  ppoottwwiieerrddzzaajjąącceeggoo  

ttoożżssaammoośśćć,,  aa  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  ppeełłnnoommooccnniikkaa,,  ddookkuummeennttuu  ppoottwwiieerrddzzaajjąącceeggoo  ttoożżssaammoośśćć  ii  ssttoossoowwnneeggoo  

ppeełłnnoommooccnniiccttwwaa..  WW  pprrzzyyppaaddkkuu  oossóóbb  pprraawwnnyycchh,,  ookkaazzaanniiee  ddookkuummeennttuu  ppoottwwiieerrddzzaajjąącceeggoo  ttoożżssaammoośśćć  

pprrzzeeddssttaawwiicciieellaa  oorraazz  aakkttuuaallnneeggoo  ooddppiissuu  zz  KKrraajjoowweeggoo  RReejjeessttrruu  SSąąddoowweeggoo  oorraazz  ddookkuummeennttuu,,  zz  kkttóórreeggoo  wwyynniikkaa  

uuppoowwaażżnniieenniiee  ddllaa  uucczzeessttnniikkaa  pprrzzeettaarrgguu  ddoo  rreepprreezzeennttoowwaanniiaa  tteejj  oossoobbyy  pprraawwnneejj..  

                            TTeerrmmiinn  ddoo  zzłłoożżeenniiaa  wwnniioosskkuu  pprrzzeezz  oossoobbyy,,  kkttóórryymm  pprrzzyyssłłuugguujjee  ppiieerrwwsszzeeńńssttwwoo  ww  nnaabbyycciiuu  nniieerruucchhoommoośśccii  nnaa  

ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  3344  uusstt..  11  ppkktt..  11  ii  22  uussttaawwyy  oo  ggoossppooddaarrccee  nniieerruucchhoommoośścciiaammii,,  mmiinnąąłł    2244..1111..22001177rr..  

                          OOssoobbyy,,  kkttóórryymm  pprrzzyyssłłuuggiiwwaałłoo  ppiieerrwwsszzeeńńssttwwoo  ww  nnaabbyycciiuu,,  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  uussttaawwiiee  zz  ddnniiaa  88  lliippccaa  22000055rr..    oo  

rreeaalliizzaaccjjii  pprraawwaa  ddoo  rreekkoommppeennssaattyy  zz  ttyyttuułłuu  ppoozzoossttaawwiieenniiaa  nniieerruucchhoommoośśccii  ppoozzaa  oobbeeccnnyymmii  ggrraanniiccaammii  RRPP  ((tt..jj..DDzz..  UU..  zz  

22001166rr..  ppoozz..  22004422)) ,,  zzwwaallnniiaa  ssiięę  zz  oobboowwiiąązzkkuu  wwnniieessiieenniiaa  wwaaddiiuumm,,  jjeeżżeellii  ww  tteerrmmiinniiee  ddoo  ddnniiaa  3300..0011..22001188rr..  zzggłłoosszząą  

uucczzeessttnniiccttwwoo  ww  pprrzzeettaarrgguu  pprrzzeeddssttaawwiiaajjąącc  oorryyggiinnaałł  zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiaa  lluubb  ddeeccyyzzjjii  ppoottwwiieerrddzzaajjąącceejj  pprraawwoo  ddoo  rreekkoommppeennssaattyy  zz  

aaddnnoottaaccjjąą  wwoojjeewwooddyy  oo  wwyybbrraanneejj  ffoorrmmiiee  rreeaalliizzaaccjjii  pprraawwaa  ddoo      rreekkoommppeennssaattyy  zzggooddnniiee  zz  aarrtt..  77  ii  88  ppoowwoołłaanneejj  uussttaawwyy  

oorraazz  zzłłoożżąą  ppiisseemmnnee  zzoobboowwiiąązzaanniiee  ddoo  uuiisszzcczzeenniiaa  kkwwoottyy  rróówwnneejj  wwyyssookkoośśccii  wwaaddiiuumm  uussttaalloonneeggoo  ww  rraazziiee  uucchhyylleenniiaa  ssiięę  oodd  

zzaawwaarrcciiaa  uummoowwyy..  WW  ddnniiuu  pprrzzeettaarrgguu  ((pprrzzeedd  jjeeggoo  oottwwaarrcciieemm))  ppoowwiinnnnyy  ttaakkżżee  ookkaazzaaćć  kkoommiissjjii,,  wwyyppiissyy  zz  rreejjeessttrróóww,,                                            

oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  aarrtt..  1199  ppoowwoołłaanneejj  uussttaawwyy..  

WWaaddiiuumm  wwppłłaaccoonnee  pprrzzeezz  uucczzeessttnniikkaa,,  kkttóórryy  pprrzzeettaarrgg  wwyyggrraałł  zzoossttaanniiee  zzaalliicczzoonnee  nnaa  ppoocczzeett  cceennyy  nnaabbyycciiaa..  

OOssoobboomm,,  kkttóórree  pprrzzeettaarrgg  pprrzzeeggrraałłyy,,  wwaaddiiuumm  zzoossttaanniiee  nniieezzwwłłoocczznniiee  zzwwrróóccoonnee..    

                        NNiiee  ppooddppiissaanniiee  pprroottookkoołłuu  zz  pprrzzeettaarrgguu  zz  pprrzzyycczzyynn  nniieezzaalleeżżnnyycchh  oodd  AAggeennccjjii  oorraazz  nniiee  pprrzzyyssttąąppiieenniiee  bbeezz  

uusspprraawwiieeddlliiwwiieenniiaa  ddoo  zzaawwaarrcciiaa  uummoowwyy  ww  mmiieejjssccuu  ii  ww  tteerrmmiinniiee  wwsskkaazzaannyymm  pprrzzeezz  AAggeennccjjęę,,    mmoożżee  ssppoowwooddoowwaaćć  

ooddssttąąppiieenniiee  oorrggaanniizzaattoorraa  pprrzzeettaarrgguu  oodd  zzaawwaarrcciiaa  uummoowwyy  ii  zzggooddnniiee  zz  aarrtt..  4411  uusstt  22  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  2211..0088..11999977rr..  oo  

ggoossppooddaarrccee  nniieerruucchhoommoośścciiaammii  (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) wwppłłaaccoonnee  wwaaddiiuumm  nniiee  ppooddlleeggaa  zzwwrroottoowwii..  



WWyyggrryywwaajjąąccyy  pprrzzeettaarrgg  bbęęddzziiee  zzoobboowwiiąązzaannyy  ddoo  zzaappłłaattyy  cceennyy  uussttaalloonneejj  ww  ddrrooddzzee  pprrzzeettaarrgguu  ((ppoommnniieejjsszzoonneejj  oo  

wwppłłaaccoonnee  wwaaddiiuumm))  nnaa  cczztteerryy  ddnnii  pprrzzeedd  zzaawwaarrcciieemm  nnoottaarriiaallnneejj  uummoowwyy  kkuuppnnaa  --  sspprrzzeeddaażżyy,,    ppookkrryycciiaa  kkoosszzttóóww  

zzwwiiąązzaannyycchh  zz  zzaawwaarrcciieemm  aakkttuu  nnoottaarriiaallnneeggoo  ii  ooppłłaattąą  ssąąddoowwąą..      

WW  pprrzzyyppaaddkkuu  ccuuddzzoozziieemmccóóww  mmaajjąą  zzaassttoossoowwaanniiee  pprrzzeeppiissyy  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  2244..0033..11992200rr..  oo  nnaabbyywwaanniiuu  

nniieerruucchhoommoośśccii  pprrzzeezz  ccuuddzzoozziieemmccóóww  ((tt..jj..  DDzz..UU..  zz  22001144rr..,,  ppoozz..  11338800  zz  ppóóźźnn..  zzmm..))..    

  

Dyrektor Oddziału Regionalnego AMW Olsztyn może odwołać przetarg podając przyczynę. 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Działu Nieruchomości O Reg AMW                        

w Olsztynie ul. Kasprowicza 1 pok. 106 tel.: 89-536-31-38,  89-536-31-39.      
      Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie www.amw.com.pl oraz wywieszone na tablicach 

ogłoszeń w siedzibach: O Reg AMW w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Ostródzie i Urzędu Miasta Ostróda. 

Wyciąg z niniejszego ogłoszenia został opublikowany w Dzienniku Gazeta Prawna. 

 

 
 

  

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