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Przedmiotem oferty jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej częściowo 

zabudowanej położonej w Umiastowie gm. Ożarów Mazowiecki o łącznej powierzchni 

463.997 m2. Nieruchomość składa się z czterech działek ewidencyjnych uregulowanych  

w księgach wieczystych WA1P/00058753/1 oraz WA1P/00044459/9 prowadzonych w Sądzie 

Rejonowym w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych – WA1P.  

 

Księga Wieczysta WA1P/00058753/1 w której są uregulowane działki podlegające sprzedaży: 

1. Dz. ew. 20/11, opisana w KW jako zabudowana o powierzchni 34 m2 
2. Dz. ew. 20/12, opisana w KW jako zabudowana o powierzchni 2036 m2 
3. Dz. ew. 20/18, opisana w KW jako grunty orne o powierzchni 793 m2.  

W dziale I-O WA1P/00058753/1 widnieje wpis dotyczący budynku 2-kondygnacyjnego o 
przeznaczeniu mieszkalnym, identyfikator budynku 143206_5.0023.20/12.1_BUB stanowiący 
odrębną nieruchomość, w którym zostały wyodrębnione dwa lokale mieszkalne.  

1. Lokal nr 1 położony w Umiastowie przy ul. Umiastowskiej nr, 43 dla którego 
urządzono księgę wieczystą WA1P/00077029/6, o powierzchni łącznej z 
przynależnościami 153,50 m2, należący do MPRI Sp. z o.o. z udział 1/1 bez wpisów w 
działach III i IV księgi wieczystej.  W komentarzu do migracji w Dziale I-O widnieje 
wpis następującej treści „założono księgę wieczystą nr 1 stanowiący lokal nr 1 o pow. 

92,10 m2, po wyodrębnieniu z nieruchomości objętej księgą wieczystą kw nr 58753 tu 

wpisano na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży z 

dnia 30 lipca 2001 roku sporządzonej w kancelarii notarialnej w warszawie przed 

notariuszem Czesławą Kołtun - rep. a 8179/2001 - k. 3-6, zaświadczenia Starosty 

Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie samodzielności 
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lokalu k. 18 - wpisano dnia 30 lipca 2004 roku. nr 1 sprostowano w zakresie 

uwzględnienia przynależności na podstawie postanowienia sądu rejonowego w 

Pruszkowie z dnia 18 stycznia 2004 roku dz.kw 5207/01 - k. 14. wpisano dnia 18 

sierpnia 2004 roku.” 
2. Lokal nr 2 położony w Umiastowie przy ul. Umiastowskiej nr 43 dla którego 

urządzono księgę wieczystą WA1P/00106817/0, o powierzchni 48,20 m2, należący do 
MPRI Sp. z o.o. z udział 1/1, bez wpisów w działach III i IV księgi wieczystej.  

W dziale II księgi wieczystej WA1P/00058753/1 widnieje wpis dotyczący udziału w prawie 
własności do nieruchomości na rzecz MPRI Sp. z o.o. z udziałem 7553/10000 oraz wpisy 
dotyczące udziału we własności na rzecz właściciela lokali wyodrębnionych tj. MPRI Sp. z o.o. 
Udział związany z lokalem nr 1 wynosi 908/10000 oraz udział we współwłasności związany z 
lokalem nr 2 który wynosi 1539/10000. W działach III i IV wpisów brak. 

 

Widok działek 20/11, 20/12 oraz 20/18 

Księga Wieczysta WA1P/00044459/9 w której jest uregulowana działka ewidencyjna 20/17, 
opisana w KW jako grunty rolne zabudowane, identyfikator działki 143206_5.0023.20/17, o 
powierzchni 461.134 m2. W dziale II, jako właściciel jest wskazane MPRI sp. z o.o. z udziałem 
1/1. W dziale III KW WA1P/00044459/9 widnieje wpis na rzecz Skarbu Państwa – Starosta 
Warszawski Zachodni o treści „ujawniono ograniczenie w sposobie korzystania z 
nieruchomości polegające na przebudowie istniejących jednotorowych 
elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kv relacji Ożarów-Moszna, Moszna-Ołtarzew 
oraz budowie nowego odcinka linii 110 kv w celu stworzenia jednotorowej 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kv Ożarów-Ołtarzew”. W dziale IV wpisów brak. 
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Widok działki 20/17 

Informacja o użytkach i klasach bonitacyjnych gruntów  (na podstawie rejestrów gruntów):  

• działka 20/17: RIIIa – 18,4600 ha, RIIIb – 8,5233 ha, RIVa – 1,6500 ha, RIVb – 4,5791 

ha, RV – 8,3481 ha, W – 0,2900 ha, LzIII – 1,3798 ha, LzV – 0,0855 ha, Bi – 1,9310 ha, 

N – 0,8666 ha; 

• działka 20/11 – RIIIb – 0,0034 ha; 

• działka 20/12 – Bi – 0,2036 ha; 

• działka 20/18 – RIIIa - 0,0793 ha. 

Oznaczenie użytków i klas bonitacyjnych gruntów: 

Bi Inne tereny zabudowane 
LzIII Grunty zadrzewione i zakrzewione 
LzV Grunty zadrzewione i zakrzewione 
N Nieużytki 
RIIIa Grunty orne 
RIIIb Grunty orne 
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RIVa Grunty orne 
RIVb Grunty orne 
RV Grunty orne 
W Grunty pod wodami 

 
Informacje ogólne o nieruchomości 

Teren jest płaski, częściowo ogrodzony, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej,  w 

większości zadrzewiony i zakrzewiony, z dwoma niewielkimi zbiornikami wód stojących. 

Na części nieruchomości znajduje się park podworski z dworkiem z XIX w., wpisane do 

Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. 

Zabudowę nieruchomości stanowią 23 budynki o różnym przeznaczeniu i stanie technicznym 

wybudowane w latach 70-tych, nieużytkowane powyżej 5 lat, podziemne sieci takie jak 

ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna, studnie, drogi i place utwardzone, sieci 

zraszające, wszystkie o znacznym stopniu zużycia. W bezpośrednim zasięgu nieruchomości 

znajdują się sieci elektroenergetyczna, gazowa oraz wodociągowa. Brak kanalizacji 

ogólnospławnej.  

 

Ustalenia planu miejscowego 

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ożarów Mazowiecki dla obszaru Umiastów – Kaputy – Kręczki, zatwierdzonym Uchwałą Nr 
64/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2007 roku. W planie 
miejscowym przeznaczenie poszczególnych działek opisano w sposób następujący:  

1. Działka ewidencyjna 20/18, obręb Umiastów „teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i usługowej MW/U”.  

2. Działka ewidencyjna 20/17, obręb Umiastów „tereny komunikacji – drogi dojazdowe 

23KDD, 19KDD, 22KDD, 24KDD, tereny rolnicze 19R, tereny zabudowy usługowej 3U, 

tereny bazy zieleni 2ZB, tereny bazy zieleni 1ZB, tereny zieleni naturalnej 1ZN, teren 

zabytkowego parku podworskiego z dworem w Umiastowie ZP/MN/U, teren zieleni 

urządzonej z bazą zieleni ZP/ZB”. 

3. Działka ewidencyjna 20/11, obręb Umiastów „teren zabudowy mieszkaniowej, 

wielorodzinnej i usługowej MW/U”. 

4. Działka ewidencyjna 20/12, obręb Umiastów „teren zabudowy mieszkaniowej, 

wielorodzinnej i usługowej MW/U”.   
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Wycinek z mapy planu miejscowego 

LP 
Symbol 

terenu 
Przeznaczenie terenu aktualne 

Szacunkowy 

obszar terenu 

[m2] 

1 MW/U Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 2 863 

2 ZP/MN/U 
Teren zabytkowego parku podworskiego z dworem w 

Umiastowie 
20 480 

3 ZP/ZB Teren zieleni urządzonej z bazą zieleni 55 200 

4 1ZB Tereny bazy zieleni 84 960 

5 2ZB Tereny bazy zieleni 87 500 

6 1ZN Tereny zieleni naturalnej 3 700 

7 19R 
Tereny rolnicze z rozproszoną zabudową zagrodową w 

gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
175 094 

8 3U Tereny zabudowy usługowej 24 200 
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9 22-24KDD Drogi dojazdowe 10 000 

R A Z E M 463 997 

Poniżej link do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim 
zawierającej pełny tekst MPZP – www.Ozarowmazowiecki.e-mapa.net  
Wyciąg z MPZP stanowi załącznik do niniejszej Informacji. 

 

Lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

Umiastów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim 

zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki. Wieś zamieszkuje około 300 mieszkańców.  

Nieruchomość znajduje się we wsi Umiastów, w gminie Ożarów Mazowiecki. Umiastów jest położony 

przy drodze wojewódzkiej nr 718, biegnącej z Pruszkowa przez Ołtarzew (przecina drogę krajową nr 2 

Warszawa – Poznań) do drogi wojewódzkiej nr 580 relacji Warszawa – Stare Babice – Zaborów – 

Sochaczew. Odległość do ważniejszych miejscowości: Warszawa – 21 km, Ożarów Mazowiecki – 5 km, 

Ołtarzew – 4 km, Stare Babice – 7,5 km. Drogi dojazdowe w stanie dobrym i średnim. Nieruchomość 

posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych: ulice Umiastowska i Okrężna.  

 

 

Sąsiedztwo, dostępność placówek użyteczności publicznej i handlowych 

Nieruchomość jest położona w centralnej części wsi Umiastów. Od północy sąsiaduje z zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną, szkołą podstawową, nową zabudową wielorodzinną (Villa Campina). 

Od południa sąsiedztwo stanowią tereny upraw rolnych. Od wschodu i zachodu do nieruchomości 

przylegają grunty użytkowane rolniczo oraz rozproszona zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.  

W dalszym sąsiedztwie (w promieniu 800-1600 m) osiedla domów jedno- i wielorodzinnych.  

W Umiastowie znajduje się kilka punktów handlowo-usługowych, szkoła podstawowa, przystanek 

autobusowy. Większość placówek handlowo-usługowych mieści się w Ożarowie Mazowieckim, 

oddalonym ok. 5 km od nieruchomości. W odległości około 3 km przy ul. Sochaczewskiej 

wybudowano nowoczesną halę sportowo – widowiskową z boiskami. 

 

Istniejące budynki 

L.P Wyszczególnienie Kondygnacje / powierzchnie 

1 

Identyfikator 143206_5.0023.20/12.1_BUD kondygnacje nadziemne 2,00 

Działka 143206_5.023.20/12 kondygnacje podziemne 0,00 

Adres Umiastów, ul. Umiastowska 43 Powierzchnia zabudowy [m2] 455,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek handlowo - usługowy Powierzchnia  lokali wyodrębnionych  48,20 

2 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.1_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 1,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek biurowy Powierzchnia zabudowy [m2] 93,00 

3 Identyfikator 143206_5.0023.20/17.10_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 
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Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 47,00 

4 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.11_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek magazynowy Powierzchnia zabudowy [m2] 134,00 

5 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.12_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 250,00 

6 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.13_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 78,00 

7 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.14_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 96,00 

8 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.15_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 43,00 

9 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.16_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 26,00 

10 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.17_BUD kondygnacje nadziemne 2,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 1,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 320,00 

11 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.18_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 51,00 

12 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.19_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 10,00 

13 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.2_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 10,00 

14 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.20_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek magazynowy Powierzchnia zabudowy [m2] 81,00 

15 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.21_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 1,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek magazynowy Powierzchnia zabudowy [m2] 276,00 

16 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.22_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 1,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek magazynowy Powierzchnia zabudowy [m2] 31,00 

17 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.23_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek magazynowy Powierzchnia zabudowy [m2] 29,00 
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18 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.4_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 304,00 

19 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.5_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 264,00 

20 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.6_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 419,00 

20 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.7_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 98,00 

21 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.8_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 30,00 

22 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.9_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 80,00 

23 

Identyfikator 143206_5.0023.20/17.3_BUD kondygnacje nadziemne 1,00 

Działka 143206_5.023.20/17 kondygnacje podziemne 0,00 

Rodzaj wg. KŚT budynek niemieszkalny Powierzchnia zabudowy [m2] 29,00 

 

Wielkości zawarte w tabeli ustalono na podstawie wypisów z rejestru gruntów. 

 

Uwarunkowania szczególne 

Z uwagi na obszar nieruchomości jak i jej charakter, sprzedaż nieruchomości podlega 

przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. 2003 Nr 

64 poz. 592 z póź.zm.). 

Zgodnie z art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej 
może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

Rolnik indywidualny - to osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, 
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna 
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz 
co najmniej od 5 lat zamieszkująca w gminie, na obszarze, której jest położona jedna z 
nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten 
okres osobiście to gospodarstwo. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała: 

• Wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie 
branżowe lub wyższe, lub 
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• tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie 
przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada, co najmniej 3-letni staż 
pracy w rolnictwie, lub 

• wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada, co najmniej 3-letni staż pracy 
w  rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia 
podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub 
średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada, co najmniej 3-letni staż pracy w 
rolnictwie, lub 

• wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze 
branżowe inne niż rolnicze i posiada, co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie. 

Za staż pracy, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna: 

1. podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników, lub 
2. prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 

1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot 
samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub 

3. była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub 
spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności 
rolniczej, lub 

4. wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze 
członka spółdzielni produkcji rolnej, lub 

5. odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujący wykonywanie 
czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, 

6. pracowała w indywidualnym gospodarstwie rolnym (okres pracy potwierdzony 
zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o 

wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego 

stażu pracy). 

Nabycie nieruchomości rolnych: 

a. przez osoby niespełniające ustawowych wymogów rolnika indywidualnego, lub 
b. przez podmioty niewymienione w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego, lub 
c. w sytuacjach innych niż określone w art. 2a ust. 3 pkt 1a-12 ww. ustawy 

możliwe jest po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. 

Wzory wniosków niezbędnych do uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości dostępne są na stronie internetowej 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) pod linkiem: 

https://www.kowr.gov.pl/en/ukur/zgody-na-nabycie-nieruchomosci-rolnych. 

Postępowanie administracyjne, którego celem jest wydanie zgody na nabycie nieruchomości 
rolnej jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.  
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W przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy 
powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, w przypadku sprawy skomplikowanej nie 
później niż w  ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

 

Informacja o podmiotach dzierżawiących nieruchomość 

Część dz. ew. 20/17 na powierzchni 6 ha objęta jest umową dzierżawy do dnia  31.10.2022 r., 
bez prawa do pierwokupu.  
  

Obciążenia publiczno- prawne związane z nieruchomością 

Działka 
podatek od nieruchomości na 2022 

r. 
podatek rolny na 2022 r. 

Umiastów dz. 20/11 - 0,34 zł 

Umiastów dz. 20/12 1 522,63 zł   

Umiastów dz. 20/17 52 388,27 zł 3 562,63 zł 

Umiastów dz. 20/18 - 9,81 zł 

  

  



 
12 

 

Proces sprzedaży nieruchomości 

 

1. Główne założenia sprzedaży 

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o. przeprowadzi procedurę sprzedaży 

w trybie nieograniczonego przetargu ofertowego pisemnego. Celem jest wyłonienie nabywcy 

nieruchomości, który złożył najkorzystniejszą ofertę zakupu. Proces sprzedaży zostanie 

przeprowadzony przez Komisję Przetargową, powołaną w tym celu przez Zarząd MPRI. 

 

Cena wywoławcza wynosi 21 000 000 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów 

złotych). Cena Nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż 

transakcja sprzedaży podlega temu podatkowi. 

 

2. Przeprowadzenie przetargu 

Warunkiem uczestnictwa w Przetargu jest: 

 Złożenie Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta Umiastów”, w 

sekretariacie MPRI, 01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, w godzinach 8.00 

- 16.00 od poniedziałku do piątku. Oferty można składać do dnia 30 marca 2022 r., 

do godz. 12.00, w sekretariacie MPRI, adres i warunki jak wyżej (o dotrzymaniu 

terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na w/w adres).  

 Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, tj. 

kwoty 2 100 000 zł (na nr rachunku MPRI: 86 1160 2202 0000 0001 2419 4079), 

powinna nastąpić w terminie do dnia 29 marca 2022 r. 

 

Oferta powinna spełniać wymogi określone szczegółowo w § 7 „Regulaminu zbywania prawa 

własności, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w prawie do nieruchomości 

gruntowych Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie” (dalej: Regulamin). 

Dodatkowo należy złożyć: 

1. Oświadczenie o statusie Oferenta w odniesieniu do przepisów ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego, w szczególności do zapisów art. 2a ustawy, 

2. Uzasadnienie nabycia zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna 

jest nabywana oraz przewidywany sposób jej wykorzystania (dot. art. 2a ust. 5b pkt 3) 

ustawy). 

 

Warunki udziału i przeprowadzenia przetargu określa Regulamin (w szczególności § 7 i 10-11 

Regulaminu) dostępny na stronie internetowej pod adresem www.mpri.pl. 
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3. Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpi na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 30 marca 2022 

r. o godz. 13.00, w siedzibie MPRI przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 w Warszawie.  

Na części niejawnej posiedzenia nastąpi kwalifikacja ofert do udziału w Przetargu bądź ich 

odrzucenie.  

 
MPRI zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odwołania Przetargu  
w całości bądź w części oraz unieważnienia Przetargu w całości lub w części bez podania 
przyczyny, zgodnie z Regulaminem. 
 

Termin zawarcia stosownej umowy sprzedaży zostanie wyznaczony przez MPRI  

z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 

4. Warunki szczególne 

W skład nieruchomości wchodzą grunty o przeznaczeniu rolnym, wobec czego  przy nabyciu 

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 

rolnego (Dz.U. z 2003 r. nr 64 poz. 592 z późn. zm.). Ogłoszenie sprzedaży dostępne jest 

również na platformie erolnik.gov.pl pod numerem 0218111811/2022. Na ogłoszenie 

opublikowane na platformie erolnik.gov.pl osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze może 

odpowiedzieć do dnia 22 marca 2022 r.  

Oferty złożone przez osoby posiadające kwalifikacje rolnika indywidualnego, zgodnie  

z zapisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego są rozpatrywane w pierwszej 

kolejności. 

W przypadku braku ofert złożonych przez rolników indywidualnych, MPRI rozpatrzy oferty 

złożone przez inne podmioty. W takim przypadku niezbędne będzie uzyskanie zgody 

Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na nabycie nieruchomości przez podmiot inny 

niż wynika z zapisów ustawy, w szczególności art. 2a ustawy. 
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Załączniki 

 

1. „Regulamin zbywania prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz 

udziałów w prawie nieruchomości gruntowych Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo 

Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”. 

2. Ogłoszenie o przetargu. 

3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. Wypis z rejestru gruntów. 

 

 

Dane kontaktowe 

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, 01-531 Warszawa 

www.mpri.pl  
 

Dyrektor Biura Zarządzania Nieruchomościami 
Katarzyna Potęga, tel. +48 504 018 161, e-mail: k.potega@mpri.pl  
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Galeria  

 

 

 

Hala sportowa z boiskiem  przy ul. Sochaczewskiej  

  

Budynek szkoły podstawowej w Umiastowie
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Widok na nieruchomość z lotu ptaka 
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 Budynek dworku 
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