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WYKAZ NR 7/12 
 

ODDZIAŁ TERENOWY BIURA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W GDYNI  
działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu 

niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego  
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.) 

w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  

podaje do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości będących w zasobie AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO  

 
przeznaczonej do sprzedaży 

 
Nieruchomość zabudowana, położona w  

 
Gdańsku przy ulicy Polanki 124,  

 
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 182/8 o powierzchni 1,2759 ha, obręb 0012,  
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr GD1G/00103137/4 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych.  
 
Zabudowę nieruchomości stanowią: 
 
- Budynek nr 16 – kostnica wybudowana w 1880 roku, o kubaturze 141 m³, pow. ogólnej  
21 m² .Budynek murowany z czerwonej cegły, otynkowany, 1-kondygnacyjny, bez okien, z 
przyporami w narożach, dach dwuspadowy kryty dachówką. Stan techniczny: zniszczona 
elewacja, budynek wymaga remontu. Obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28.12.1972 roku pod nr 636. 
 
- Rampa samochodowa. 
 

Cena nieruchomości wynosi  4 300 000,00 zł. 
 

Do wyżej wymienionej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami na dzień sprzedaży nieruchomości. 
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Z tytułu wpisu do rejestru zabytków budynku nr 16 – kostnica, nabywcy przysługuje 50% 
bonifikata liczona od ceny przedmiotowego budynku, wyliczonej proporcjonalnie do 
wylicytowanej ceny nieruchomości wg. wskaźnika w wysokości 0,5%. 
 
Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieć wodociągową, elektroenergetyczną, telefoniczną, 
oświetleniową. Sieć gazowa i  kanalizacyjna w ul. Polanki. Na terenie nieruchomości znajdują 
się  place i drogi wewnętrzne, utwardzone o nawierzchni betonowej i asfaltowej. 
 
Teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Polanki – Zachód I, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXXIII/1007/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2004 roku.  
Działka nr 182/8 znajduje się w strefie 004-U33 stanowiącej teren zabudowy usługowej. 
Zgodnie z zapisami planu teren ten stanowi integralną część układu urbanistycznego Starej 
Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 
730/719 (obecnie nr 850) – wg wniosku z dnia 21.10.2009r. Na terenach tych remonty, 
zmiany sposobu użytkowania oraz roboty budowlane wymagające zgłoszenia i pozwolenia na 
budowę, należy uzgodnić ze służbami ochrony zabytków. 
Na obszarze działki nr 182/8 ustalono szczególne warunki zagospodarowania oraz 
ograniczenia w jej użytkowaniu, m. in. zakaz nowej zabudowy z wyjątkiem obiektu wzdłuż 
ul. Polanki i ewentualnej możliwości odtworzenia istniejącego budynku, wpisanego do 
rejestru zabytków. 

 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 
upływa dnia 28 lutego 2012 r. 
 
Szczegółowe informacje o przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Oddziału 
Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 
19,  tel. 058/712 24 53, 058/712-24-50 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 830-1530. 
 
Informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w dniu 17.01.2012 r. w „Dzienniku 
Bałtyckim”. 
Niniejszy wykaz w dniach od 17.01.2012 r. do 07.02.2012 r. został zamieszczony na stronie 
internetowej www.amw.com.pl oraz w tym samym okresie wywieszony na tablicy ogłoszeń w: 
- siedzibie Urzędu Miasta Gdańska przy ulicy Nowe Ogrody 8/12 
- w siedzibie OT BAMW w Gdyni przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 19 
- ekspozyturze OT BAMW w Bydgoszczy przy ulicy Warszawskiej 10 
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