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DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

podaje do publicznej wiadomości 
wyciąg z ogłoszeń o I przetargach ustnych nieograniczonych nr: 231/2018, 232/2018, 233/2018, 234/2018, 235/2018

na sprzedaż 5 samodzielnych lokali niemieszkalnych - garaży o nr: 2(3G-155), 61(3G-250), 76(3G-146), 164(3G-126),175(3G-241)
POŁOŻONYCH W WARSZAWIE PRZY UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW

w obrębie 2-06-07, w dzielnicy Włochy, w woj. mazowieckim.

1)  Przetarg Nr 231/2018 na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu 
nr 2(3G-155), o powierzchni użytkowej 15,45 m², położonego przy ul. Komitetu Obrony 
Robotników 39H. Z własnością lokalu niemieszkalnego – garażu związany jest udział 
wynoszący 1545/338932 cz. w częściach wspólnych budynków oraz w prawie użytkowania 
wieczystego działki nr ew. 13/6 z obrębu 2-06-07 stanowiącej drogę dojazdową i plac 
manewrowy dla garaży. 

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  25.000,00 zł (netto) w tym 32,69% stanowi cena 
samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu, a 67,31% cena udziału we współużytkowaniu 
wieczystym gruntu stanowiącego plac manewrowy i drogę dojazdową do garaży. 

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
1.300,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2018 r. 

  Przetarg odbędzie się 14.09.2018 r. godz. 09.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW 
w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9 (pok. 005), 04-247 Warszawa.

2)  Przetarg Nr 232/2018 na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu 
nr 61(3G-250), o powierzchni użytkowej 15,64 m², położonego przy ul. Komitetu Obrony 
Robotników 39L. Z własnością lokalu niemieszkalnego – garażu związany jest udział 
wynoszący 1564/338932 cz. w częściach wspólnych budynków oraz w prawie użytkowania 
wieczystego działki nr ew. 13/6 z obrębu 2-06-07 stanowiącej drogę dojazdową i plac 
manewrowy dla garaży. 

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  25.000,00 zł (netto) w tym 32,69% stanowi 
cena samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu, a 67,31 % cena udziału we 
współużytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego plac manewrowy i drogę dojazdową 
do garaży. 

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
1.300,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2018 r. 

  Przetarg odbędzie się 14.09.2018 r. godz. 10.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW 
w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9 (pok. 005), 04-247 Warszawa.

3)  Przetarg Nr 233/2018 na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu 
nr 76(3G-146), o powierzchni użytkowej 16,41 m², położonego przy ul. Komitetu Obrony 
Robotników 39L. Z własnością lokalu niemieszkalnego – garażu związany jest udział 
wynoszący 1641/338932 cz. w częściach wspólnych budynków oraz w prawie użytkowania 
wieczystego działki nr ew. 13/6 z obrębu 2-06-07 stanowiącej drogę dojazdową i plac 
manewrowy dla garaży. 

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  25.000,00 zł (netto) w tym 32,69 % stanowi cena 
samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu, a 67,31 % cena udziału we współużytkowaniu 
wieczystym gruntu stanowiącego plac manewrowy i drogę dojazdową do garaży. 

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
1.300,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2018 r. 

  Przetarg odbędzie się 14.09.2018 r. godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW 
w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9 (pok. 005), 04-247 Warszawa.

4)  Przetarg Nr 234/2018 na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu 
nr 164(3G-126), o powierzchni użytkowej 16,42 m², położonego przy ul. Komitetu Obrony 
Robotników 39P. Z własnością lokalu niemieszkalnego – garażu związany jest udział 
wynoszący 1642/338932 cz. w częściach wspólnych budynków oraz w prawie użytkowania 
wieczystego działki nr ew. 13/6 z obrębu 2-06-07 stanowiącej drogę dojazdową i plac 
manewrowy dla garaży. 

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  25.000,00 zł (netto) w tym 32,68 % stanowi cena 
samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu, a 67,32 % cena udziału we współużytkowaniu 
wieczystym gruntu stanowiącego plac manewrowy i drogę dojazdową do garaży. 

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
1.300,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2018 r.

  Przetarg odbędzie się  14.09.2018 r. godz. 12.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW 
w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9 (pok. 005), 04-247 Warszawa.

5)  Przetarg Nr 235/2018 na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu 
nr 175(3G-241), o powierzchni użytkowej 15,64 m², położonego przy ul. Komitetu Obrony 
Robotników 39P. Z własnością lokalu niemieszkalnego – garażu związany jest udział 
wynoszący 1564/338932 cz. w częściach wspólnych budynków oraz w prawie użytkowania 
wieczystego działki nr ew. 13/6 z obrębu 2-06-07 stanowiącej drogę dojazdową i plac 
manewrowy dla garaży. 

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  25.000,00 zł (netto) w tym 32,69 % stanowi cena 
samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu, a 67,31 % cena udziału we współużytkowaniu 
wieczystym gruntu stanowiącego plac manewrowy i drogę dojazdową do garaży. 

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
1.300,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2018 r.

  Przetarg odbędzie się  14.09.2018 r. godz. 13.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW 
w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9 (pok. 005), 04-247 Warszawa.

Oddział Regionalny w Warszawie
04-247 Warszawa  •  ul. Chełmżyńska 9, 

tel.: +48 22 326-10-10  •  fax.: +48 22 326-10-01
e-mail: warszawa@amw.com.pl  •  www.amw.com.pl

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu, wywieszonym w dniach 06.08.2018 r. – 06.09.2018 r. 
na tablicach informacyjnych w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, przy ul. Chełmżyńskiej 9, Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz zamieszczonym 
w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Mienia Wojskowego i na stronie internetowej www.amw.com.pl. Dodatkowe informacje: tel. 22 326 10 56 


