
              Kraków dn. 19.12.2019 r. 

 

WYKAZ NR 24 

Dyrektor Oddziału Regionalnego  

Agencji Mienia Wojskowego  

ul. Montelupich 3  

31-155 Kraków 

Znak: DN-24/2019 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 

z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2308 z późn. zm.) 

 podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości położonych 

w Krakowie przy ul. Rydla, przeznaczonych do zbycia w formie sprzedaży, 

będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego. 

1) Nieruchomość „forteczna” obejmująca działki 167/69, 938/1, 938/2 i 938/3 o łącznej powierzchni 3,6690 ha, obr. 0002, jedn. ewid. Krowodrza, 

objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/00300606/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych. W całym obszarze ewidencyjnym nieruchomość ta wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A-1141 jako Fort Nr 7 „Bronowice”, na 

podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.11.2005 r. sygn.: OZKr/AS+DW/4141-A/92/05.  

Działka nr 167/69 o powierzchni 3,0056 ha zabudowana fortem reditowym nr 7 „Bronowice” („Za rzeką”) o powierzchni netto (wszystkich 

pomieszczeń) 3304 m2 i powierzchni 439,00 m2 oraz 4 wiatami o konstrukcji drewnianej przylegającymi do fortu, tj. budynek nr 29 o powierzchni 

315,00 m2, budynek nr 30 o powierzchni 290,00 m2, budynek nr 31 o powierzchni 300,00 m2 i budynek nr 32 o powierzchni 131,00 m2. Fort w stanie 

technicznym wymagającym remontu. Wiaty w złym stanie technicznym. 

Działka nr 938/1 o powierzchni 0,5941 ha – niezabudowana. 

Działka nr 938/2 o powierzchni 0,0500 ha – niezabudowana. 

Działka nr 938/3 o powierzchni 0,0193 ha – niezabudowana. 

2) Nieruchomość obejmująca działki nr 167/75, 167/97, 167/98, 167/99, 167/100, 167/85, 167/74 i 167/86 o łącznej powierzchni 2,9998 ha, obr. 0002, 

jedn. ewid. Krowodrza, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00459901/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Działka nr 167/75 o powierzchni 0,3225 ha zabudowana trzema budynkami: nr 2 biurowo-sztabowym o powierzchni 176,10 m2, nr 15 biurowo-

sztabowym o powierzchni 678,00 m2 i nr 19 (wartownia) o powierzchni 39,77 m2. 

Działka nr 167/97 o powierzchni 0,2686 ha zabudowana budynkiem nr 38 magazynowo - garażowym o powierzchni 1826,15 m2. 

Działka nr 167/98 o powierzchni 0,5781 ha zabudowana trzema budynkami: nr 14 (garaż) powierzchni 468,50 m2, nr 47 (garaż) powierzchni 470,90 m2 

i nr 36 (techniczny) o powierzchni 6,24 m2. 



 

Działka nr 167/99 o powierzchni 0,5620 ha zabudowana dwoma budynkami: nr 4 (garaż) o powierzchni 609,26 m2 i nr 10 (magazyn) o powierzchni 

722,20 m2.  

Działka nr 167/100 o powierzchni 0,4748 ha zabudowana dwoma budynkami: nr 13 (magazyn) o powierzchni 563,30 m2 i nr 43 (garaż) o powierzchni 

748,65 m2. 

Działka nr 167/85 o powierzchni 0,4541 ha zabudowana trzema budynkami: nr 1 biurowo-sztabowym o powierzchni 231,77 m2, nr 37 po byłej kotłowni 

(z trzema wymiennikami ciepła MPEC) o powierzchni 290,57 m2 i budynkiem technicznym nr 20 o powierzchni 323,53 m2. 

Działka nr 167/74 o powierzchni 0,1693 ha zabudowana budynkiem nieczynnej oczyszczalni ścieków nr 45 o powierzchni 54,05 m2 oraz fragmentem 

budynku nr 10. 

Działka nr 167/86 o powierzchni 0,1704 ha – niezabudowana. 

Na nieruchomościach zlokalizowana jest ponadto infrastruktura techniczna obejmująca m.in. uzbrojenie terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, 

elektryczna, c.o.), częściowe ogrodzenie, place, drogi oraz słupy oświetleniowe. Infrastruktura techniczna znajdująca się na nieruchomościach jest 

w stanie technicznym wymagającym poniesienia nakładów finansowych, celem doprowadzenia do dawnej funkcjonalności. 

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia wynosi 6,6688 ha. 

Zgodnie z oznaczeniem w rejestrze gruntów wszystkie wyżej wymienione działki ewidencyjne stanowią użytek Bi – inne tereny zabudowane. 

W księdze wieczystej nr KR1P/00300606/6 nie został ujawniony podział działki 938 na działki 938/1, 938/2 i 938/3. W księdze wieczystej nr 

KR1P/00459901/3 nie zostały ujawnione podziały działek: 167/73 na działki nr 167/85 i 167/86, 167/71 na działki nr 167/99 i 167/100 oraz 167/72 na 

działki nr 167/97 i 167/98. Planowane ujawnienie podziałów przy zawarciu aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Różnica powierzchni nieruchomości 

wynosząca 0,0001 ha pomiędzy stanem ujawnionym w KW nr KR1P/00459901/3 a stanem w ewidencji gruntów i budynków, wynika  

z przeprowadzonego postępowania podziałowego w zakresie działki 167/72 (suma powierzchni działki 167/72 przed i po jej podziale wynika z różnych 

metod jej obliczenia oraz z przyjętych zaokrągleń). 

Zgodnie z decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (L.dz.OZKr/AS+DW/4141-A/92/05 z dnia 29.11.2005 r.) Fort nr 7 

„Bronowice” (zabudowania fortu w całości oraz teren posesji w granicach dawnej działki nr 167/44, aktualnie odpowiadający m.in. działkom 

167/69, 938/1, 938/2 i 938/3) wpisany został do rejestru zabytków pod Nr A-1141. Pozwoleniem konserwatorskim nr OZKr.5173.11.2016.DW  

z dnia 18.07.2016 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wyraził zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości pod 

warunkiem: 

1. sprzedaży w całości na rzecz jednego podmiotu, 

2. umożliwienia Gminie Miejskiej Kraków skorzystania z prawa pierwokupu dz. ew. nr 167/69, 938/1, 938/2 oraz 938/3 zgodnie z zapisami 

art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

3. zobowiązania Kupującego do wykonania w terminie jednego roku od daty podpisania umowy kupna – sprzedaży prac 

zabezpieczających polegających na: usunięciu krzewów i drzew z terenu nasypów przy obiektach kubaturowych, odsłonięciu i naprawie 

kominów, naprawie  dachu nad kaponiera szyjową oraz ze względu na postępujące zawilgocenie ścian przywróceniu pierwotnego 

poziomu fos w sąsiedztwie bram wjazdowych oraz wzdłuż ceglanych ścian fortu, 



4. umieszczenia w umowie kupna sprzedaży informacji o wpisie ww. nieruchomości do rejestru zabytków pod nr A-1141 na podstawie 

decyzji z dnia 29.11.2005 r. sygn. OZKr/AS+DW/4141-A/92/05. 

Z tytułu wpisania nieruchomości obejmującej działki nr 167/69, 938/1, 938/2 i 938/3 do rejestru zabytków – zgodnie z art. 68 ust 3 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami przyszłemu Nabywcy przysługiwać będzie ustawowa bonifikata 50% od wylicytowanej w przetargu 

proporcjonalnej części ceny nieruchomości. 

Przyszli nabywcy zobowiązani będą uzgodnić ostateczną formę zagospodarowania nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. Szczegółowe wytyczne i zalecenia dotyczące możliwości adaptacji oraz sposobu zagospodarowania przedmiotowego terenu 

oraz preferowanej funkcji ww. obiektu zawarte zostały w piśmie sygn. OZKr.5183.1220.2016.JJ Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z dnia 13.06.2016 r.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE", zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta 

Krakowa Nr CVIII/2843/18 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON 

FORTU BRONOWICE": 

działki ewidencyjne nr 167/69, 938/1, 938/2, 938/3 położone są w obszarze oznaczonym symbolem ZPf.1 – teren zieleni urządzonej, 

działka ewidencyjna nr 167/98 położona jest: 

- w części w obszarze oznaczonym symbolem ZP.2 – teren zieleni urządzonej, 

- w przeważającej części w obszarze oznaczonym symbolem MWn/MN.1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności 

lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- w niewielkiej części w obszarze oznaczonym symbolem KDW.1 – teren drogi wewnętrznej, 

działka ewidencyjna nr 167/97 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZP.2 – teren zieleni urządzonej. 

południowa część działki ewidencyjnej nr 167/99 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZP.2 – teren zieleni urządzonej. 

działka ewidencyjna nr 167/100 położona jest: 

- w niewielkiej części w obszarze oznaczonym symbolem ZP.2 – teren zieleni urządzonej, 

- w przeważającej części w obszarze oznaczonym symbolem MWn/MN.1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności 

lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- w niewielkiej części w obszarze oznaczonym symbolem KDW.1 – teren drogi wewnętrznej, 

południowa część działki ewidencyjnej nr 167/74 położona jest w południowej części w obszarze oznaczonym symbolem ZP.2 – teren zieleni 

urządzonej. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA 

KRAKOWA - ETAP A", zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CIX/2894/18 z dnia 12 września 2018 r. północna (niewielka) część 

działki nr 167/99, północna część działki nr 167/74 oraz działki nr 167/75, 167/85, 167/86 położone są w obszarze oznaczonym symbolem 48.ZP.1 – 

tereny zieleni urządzonej.  

Części nieruchomości (lokale w budynkach wraz z gruntem) są przedmiotami umów najmu, dzierżawy lub użyczenia, zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 



Nr 

budynku/działki 
Rodzaj prowadzonej działalności 

Rodzaj 

umowy 

Pow. gruntu 

[m2] 

Pow. budynku 

[m2] 

Data zawarcia 

umowy 
Czas trwania umowy 

bud. nr 1 pom. biurowo-magazynowe użyczenie 400,00 231,77 19.08.2016 nieoznaczony * 

bud. nr 2 magazyn, serwis RTV najem 460,00 176,10 20.09.2019 19.12.2019  

bud. nr 4 biuro-magazyn Fundacji najem 420,00 409,83 01.07.2016 nieoznaczony * 

bud. nr 10 warsztat samochodowy  najem 350,00 134,00 16.03.2016 nieoznaczony 

bud. nr 13 (brama 

nr 1) 

magazyn-przechowywanie sprzętu 

rehabilitacyjnego najem 60,00 40,00 22.02.2016 nieoznaczony 

bud. nr 13 (brama 

nr 2) 

magazyn - przechowywanie sprzętu 

elektronicznego związanego z organizacją 

imprez firmowych najem 60,00 40,00 10.03.2016 nieoznaczony 

bud. nr 14 magazyn użyczenie 800,00 468,50 14.02.2018 31.12.2022 ** 

bud. nr 15 

cele szkoleniowe i magazynowe 

Stowarzyszenia najem 333,00 88,13 25.04.2018 25.04.2021 ** 

bud. nr 20  usługowo-magazynowa - prace szkutnicze najem 948,00 257,14 23.08.2018 nieoznaczony * 

bud. nr 43 (bramy 

garażowe 1-5)  cele magazynowe najem 762,00 270,48 30.05.2019 nieoznaczony * 

bud. nr 47 magazyn oraz pracownia scenograficzna najem 238,00 150,85 25.10.2019 nieoznaczony * 

Działka nr 167/86 teren pod magazyn 

dzierżawa 

gruntu 505,00 - 23.08.2018 nieoznaczony * 

Działki nr 167/99 i 

167/74 

parkowanie samochodów z warsztatu 

samochodowego 

dzierżawa 

gruntu 400,00 - 31.10.2018 nieoznaczony * 

bud. nr 13 magazyn 35 WOG użyczenie 368,00 260,00 11.12.2019 nieoznaczony * 

bud. nr 20 magazyn najem 145,00 66,40 07.11.2019 06.02.2020 

bud. nr 15 magazyn użyczenie 220,00 59,13 15.11.2019 31.12.2019 

*   umowa zawarta na czas nieoznaczony, jednak nie dłużej niż do czasu zmiany przez Użyczającego/Wynajmującego koncepcji zagospodarowania nieruchomości. 

** umowa zawarta na czas określony z klauzulą, że jeżeli nieruchomość stanie się potrzebna Użyczającemu/Wynajmującemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia 

umowy, Użyczający/Wynajmujący może żądać zwrotu nieruchomości i rozwiązać umowę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 



 

W 2019 r. planowane jest zawarcie umowy najmu pomieszczeń budynku nr 43 o pow. 478,17 m2 wraz z terenem przynależnym o pow. 630,0 m2.  

W 2020 r. planowane jest zawarcie umowy najmu pomieszczeń budynku nr 2 o pow. 176,10 m2 wraz z terenem przynależnym o pow. 460,00 m2. Obie 

umowy zawarte zostaną na czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do czasu zagospodarowania nieruchomości w innej formie. Dodatkowo w 2020 r. 

planowane jest zawarcie umowy użyczenia obejmującej budynek fortu oraz pomieszczenia budynku nr 15 wraz z terenem przynależnym. Umowa 

zostanie zwarta na czas określony (3 lata), jednak nie dłużej niż do czasu zagospodarowania nieruchomości w innej formie.  

 

Łączna cena nieruchomości wynosi: 27 800 000,00 zł 

 

W łącznej cenie nieruchomości zawarta jest cena nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (dz. 167/69, 938/1, 938/2 i 938/3), wynosząca 

8 900 000,00 zł. 

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. 

Informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w gazecie „Puls Biznesu”. 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie  

ul. Montelupich 3, tel. 12 211-40-20 lub 12-211-40-51, pok. 54 lub 60 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Nieruchomości będą przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu, którego miejsce i warunki podane zostaną do publicznej wiadomości 

w odrębnym ogłoszeniu przetargowym, opublikowanym w prasie oraz na stronie internetowej www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie do dnia  

30.01.2020 r. w Kancelarii Oddziału Regionalnego AMW przy ul. Montelupich 3, w Krakowie. 

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie: 

- Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ul. Montelupich 3, 31-155 Kraków od 19.12.2019 r. do 09.01.2020 r. oraz 

opublikowany na www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, 

- Urzędu Miasta i Gminy Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, 

- Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. J. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, 

- Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, 

- Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków. 

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

