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Kraków, dn. 31.01.2020 r. 
 

Ogłoszenie Nr 8 
Znak: DN-S-8/2020 
 

Dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie 
Agencji Mienia Wojskowego 

ul. Montelupich 3 
31-155 Kraków 

działając na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2018 r, poz. 2308 z późn. zm.), w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), 

podaje do publicznej wiadomości, 
że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Lucjana Rydla, 
będących w zasobie AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO 

Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości ujęte w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia  
w formie sprzedaży, wywieszonym w dniach od 19.12.2019 r. do 09.01.2020 r. w siedzibie Oddziału 
Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Montelupich 3 oraz dostępnym  
w siedzibach: Urzędu Miasta i Gminy Kraków, Starostwa Powiatowego w Krakowie, Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, zamieszczonym na 
www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu wykazu opublikowana 
była w gazecie „Puls Biznesu” w dniu 19.12.2019 r. Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w 
nieruchomości mogły składać wnioski o ich nabycie w terminie do dnia 30.01.2020 r. w Kancelarii Oddziału 
Regionalnego AMW przy ul. Montelupich 3, w Krakowie.  

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 439,00 m2 (powierzchnia netto wszystkich pomieszczeń 3304 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. 
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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  
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.: 
 „Fort reditowy Nr 7 „Bronowice” (inna nazwa „Za Rzeką”) powstał w latach 1857-65  

w miejscu usypanego zaledwie trzy lata wcześniej szańca FS-7. W stosunku do wcześniejszych dzieł 
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obronnych tego typu w Krakowie: bastiony rdzenia nr III „Kleparz”, nr V „Lubicz” oraz forty 12 
„Luneta Warszawska” i nr 17 „Luneta Grzegórzecka”, fort ten został istotnie zmodernizowany: jego 
redita jest obniżona, ma tylko jedną kondygnację kazamatową, nakrytą wysokim wałem ziemnym, co 
znacząco zwiększyło odporność obiektu na ogień artylerii przeciwnika. Fort modernizowano ok. 1888 
r., kiedy to na wale powstało dziesięć poprzecznic, cztery z nich ze schronami pogotowia. W 1907 r. w 
związku z likwidacją pierwszego pierścienia twierdzy i przejęciem funkcji rdzenia przez drugi 
pierścień, w miejscu dawnych szańców FS wybudowano małe forty obrony bliskiej. Modernizacja 
objęła również dotychczasowe stałe forty drugiego pierścienia. Fort „Bronowice”, jako jedno z 
głównych dzieł nowego rdzenia, ok. 1909 r. otrzymał tradytor, blokujący - wraz ze zmodernizowanym 
w tym samym czasie fortem „Kościuszko” - dostęp do twierdzy doliną Rudawy. Fort „Bronowice” nie 
uczestniczył w działaniach I wojny światowej. W związku z ciągłą ewolucją uzbrojenia i fortyfikacji w 
1918 r. stracił funkcje bojowe, pozostając jednak aż do lat ostatnich w gestii Wojska Polskiego. Fort 
początkowo był obiektem koszarowym, następnie umieszczono w nim magazyny. W końcu lat 
siedemdziesiątych XX w. część pomieszczeń kaponiery szyjowej została adaptowana na klub 
żołnierski. Obecnie fortem zarządza Agencja Mienia Wojskowego. Należy podkreślić, że po 1918 r. 
uległo istotnym zmianom otoczenie fortu. Na obszarze działającej tam jednostki wojskowej  
w przypadkowy sposób powstawały kolejne budynki, m.in. niszcząc pierwotny przebieg drogi 
dojazdowej do bram fortu od ul. Rydla, natomiast powstająca w pobliżu zabudowa mieszkaniowa 
(zwłaszcza wysokie budynki na południe od fortu) całkowicie zniszczyły istotne powiązania widokowe 
w kierunku doliny Rudawy. Istniejąca w otoczeniu fortu zieleń wysoka w znaczącej części ma 
charakter wtórny i wynika z braku systematycznych działań pielęgnacyjnych (drzewa na wałach fortu, 
w fosie i na przedpolu) lub z przypadkowych nasadzeń między bezwartościowymi budynkami 
wojskowymi z XX w. Nie zmienia to faktu, iż wśród tych drzew jest obecnie wiele szczególnie 
okazałych, które wpływają korzystnie na estetykę całego zespołu. 
W 2005 r. fort „Bronowice” wpisano do rejestru zabytków pod numerem A—1141.  
Analiza wartości całego obszaru wojskowego pomocna była dla określenia granic wpisu do rejestru 
zabytków w prowadzonym wtedy postępowaniu administracyjnym. Konserwator wojewódzki uznał 
wówczas, że uzasadnione jest objęcie ochroną przez wpis do rejestru zabytków jedynie samego fortu  
z fosą, bez zdegradowanego otoczenia (jedynie z uwagi na konieczność zabezpieczenia możliwości 
dojazdu do bramy wpis objął również całą, przypadkową w formie działkę, wydzieloną z większej 
parceli wojskowej). Jednocześnie, w kolejnych pismach do Agencji Mienia Wojskowego zwracał 
uwagę na konieczność przywrócenia pierwotnego dojazdu do fortu z ul. Rydla. Przywrócenie tej drogi 
wywoła konieczność korekty granic wpisu. 

 Fort Nr 7 „Bronowice” zbudowano na narysie pięciobocznej lunety z włamaną szyją bronioną wielką 
dwuskrzydłową kaponierą. Centrum fortu i główny ośrodek obrony stanowi podkowiasta redita  
z wewnętrznym dziedzińcem: jest to obiekt jednokondygnacyjny o dwutraktowej dyspozycji rzutu - od 
zewnątrz ciąg 22 kazamat bojowych (po ok. 23 m2), ze strzelnicami dla haubic kazamatowych oraz 
obramowującymi je strzelnicami szczelinowymi, pełniącymi zarazem funkcje otworów 
obserwacyjnych. Drugi trakt stanowi obszerny korytarz plecowy (o szerokości ok. 6 m a długości 
całkowitej ok. 70 m), doświetlony oknami od strony wewnętrznego dziedzińca, podzielony na kilka 
sekcji. Redita osłonięta jest od góry nasypem ziemnym - znajdował się tam taras artyleryjski. 
Podkowa redity zamknięta jest dwukondygnacyjnym budynkiem śródszańca, od wschodu (od 
kaponiery szyjowej) na II kondygnacji posiadającym pierwotnie strzelnice (obecnie częściowo 
zamurowane, częściowo przerobione na okna). Budynek ten łączył się w poziomie parteru za 
pośrednictwem długich sieni z dziedzińcem zewnętrznym wokół redity, zaś trzecia sień komunikowała 
dziedziniec wewnętrzny redity z dziedzińcem kaponiery szyjowej. Redita posiadała własne mosty 
zwodzone, do dziś zachowany jest, choć silnie zniszczony, most z piętra redity na dziedziniec 
zewnętrzny. Główny wjazd do fortu prowadzi przez bramę między dwoma skrzydłami kaponiery 
szyjowej; pierwotnie poprzedzony był mostem zwodzonym. Kaponierę tworzą dwa parterowe budynki 
zaokrąglone od strony bramy, ze strzelnicami w ścianach, osłonięte pierwotnie od góry nasypem 
ziemnym (podczas adaptacji jednego skrzydła kaponiery na klub żołnierski nakryto je dachem, 
obecnie w bardzo złym stanie). 
Dwie dodatkowe bramy, pierwotnie również poprzedzone mostami zwodzonymi, prowadzą obok 
kaponiery na dziedziniec zewnętrzny (wokół redity). Z dziedzińca tego za pomocą czterech pochylni 
można przejść na wał artylerii, do potern doprowadzających do kaponier („kocich uszu”) w fosie 
oraz do umieszczonego osiowo dużego schronu. Na wale zachowały się schrony pogotowia  
w poprzecznicach; wał ten jest jednak obecnie trudno dostępny z uwagi na ekspansję roślinności.  
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W narożniku południowego fragmentu wału znajduje się tradytor z dwiema strzelnicami działowymi, 
dostępny od dziedzińca zewnętrznego.Wał osłonięty od zewnątrz murem ceglanym poprzedzony jest 
fosą o murowanym przeciwstoku. W fosie umieszczono dwie broniące jej kaponiery; obie posiadają 
wewnętrzne dziedzińce. 

 Stan fortu, szczególnie w porównaniu z innymi zabytkami tego typu, należy uznać za dość dobry. 
Zawilgocenia spowodowane są głównie przez samosiewy zarastające wały ziemne osłaniające obiekty 
kubaturowe i niszczące zarówno pierwotną izolację, jak też kanały kominowe i wentylacyjne, a także 
sporadycznie tylko naprawiany prowizoryczny dach nad kaponierą zapola. W wielu miejscach nie 
kontrolowany rozwój roślinności doprowadził również do uszkodzeń murów.  
O wysokiej wartości fortu jako zabytku architektury militarnej decyduje fakt, iż jest to jedyny -  
i stosunkowo dobrze zachowany - obiekt w Krakowie reprezentujący zmodyfikowany w latach 
sześćdziesiątych XIX w. typ fortu reditowego. Obiekt ten zawiera nadal wiele elementów pierwotnego 
wystroju i wyposażenia, w tym część zabytkowej stolarki: bram, drzwi, okien i okiennic, pozostałości 
mostu zwodzonego redity, a także kamieniarkę portali i strzelnic. 

 Z uwagi na rozplanowanie przestrzenne, stan zachowania i charakter obiektu, fort nadaje się do 
zagospodarowania przede wszystkim na cele turystyczne (hotel, schronisko młodzieżowe, dom 
wycieczkowy itp.). W kazamatach redity można łatwo umieścić 22 pokoje dwuosobowe  
z łazienkami; ilość miejsc noclegowych może być znacznie zwiększona w przypadku wprowadzenia 
kolejnych pomieszczeń w kubaturę wału osłaniającego reditę od góry przy równoczesnym 
przywróceniu jego profilu w wersji „bojowej” (wymaga to osłonięcia nowej kondygnacji zielonym 
dachem). Związany z tą funkcją zespół gastronomiczny mógłby znajdować się np. w kaponierze 
szyjowej, kawiarnia letnia na wale głównym z zapleczem w schronach pogotowia, pomieszczenia 
klubowe w „kocich uszach”. 
Stosunkowo łatwo można też fort adaptować dla potrzeb kultury: wykorzystać dziedziniec redity jako 
amfiteatr (można rozważyć nakrycie go dachem namiotowym), pomieszczenia redity i kaponier jako 
galerie, kawiarnie, kluby dyskusyjne itp. Oczywiście, możliwe jest również łączenie obu funkcji lub 
wprowadzanie innych - jedynym ograniczeniem konserwatorskim jest tutaj obowiązek pozostawienia 
w niezmienionej formie bryły i substancji budowli - wzbronione jest zatem dobudowywanie nowych 
obiektów kubaturowych, wykonywanie przebić w istniejących murach czy sklepieniach, a także 
niszczenie zachowanych elementów zabytkowych.  
Adaptacją można objąć również otoczenie obiektu, umieszczając np. w fosie tereny sportowe, 
stawiając na wale głównym urządzenia rekreacyjne itp. 
Funkcja magazynu czy hurtowni, wprawdzie nie niszcząca zabytku, może być uznana jedynie za 
tymczasową, do chwili znalezienia inwestora chcącego wyremontować cały fort i dostosować go do 
nowych potrzeb. 

 Należy rozważyć możliwość poszerzenia działki fortu, co podniesie atrakcyjność inwestycyjną obiektu. 
Obecne granice działki nr 167/69 obejmują jedynie sam fort w granicach zewnętrznej krawędzi fosy. 
Nie pozwala to na swobodny dojazd do fortu, stworzenie dużego zespołu parkingów czy na dodatkowe 
obiekty kubaturowe związane z główną funkcją zespołu (istotne w przypadku wprowadzenia do fortu 
hotelu wyższej kategorii czy funkcji kultury). Sugeruje się - po wyburzeniu nie zabytkowych 
parterowych budynków powojskowych - przywrócenie pierwotnego dojazdu do zabytku od głównej 
bramy na osi ul. Halczyna na oś głównej bramy fortu (co wymagałoby korekty granic obecnych 
działek 167/74 i 167/75). Wartość użytkową fortu podniosłaby możliwość przekazania jego nowemu 
użytkownikowi oprócz w/wym. działek również przynajmniej części parceli nr 167/85, co pozwoliłoby 
na wprowadzenie tam nowych obiektów kubaturowych o gabarytach nie przekraczających dwóch - 
trzech kondygnacji na północ od fortu, mieszczących funkcje uzupełniające do podstawowej, których  
z uwagi na ograniczenia narzucone przez względy konserwatorskie nie da się wprowadzić w samym 
zabytku. Istniejące tam obecnie budynki powojskowe nie mają z konserwatorskiego punktu widzenia 
żadnej wartości i mogą zostać usunięte. Również ze względów ściśle konserwatorskich dopuszczalne 
jest wprowadzenie nowej zabudowy o podobnej lub podniesioną o 1 kondygnację wysokości na 
położonej dalej na północ parceli 167/86. Wprowadzając na zapolu fortu, również na niewymienionej 
dotychczas działce 167/71, nową zabudowę, należy pamiętać o konieczności zróżnicowania jej 
wysokości: budynki najniższe bliżej głównej osi fortu, dalej na północ i południe wysokość zabudowy 
może stopniowo wzrastać. Ze względu na zachowanie się na zapolu fortu wielu drzew o dużej 
wartości dekoracyjnej, należy dążyć do takiego rozplanowania tej nowej zabudowy, by znacząca 
większość drzew mogła pozostać, najlepiej uzupełniona o kolejne drzewa, lokalizacją dostosowane już 
do nowej kompozycji całego zespołu. 
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 Przyszły użytkownik fortu bezwzględnie musi w trybie pilnym wykonać podstawowe prace 
zabezpieczające: usunąć krzewy i drzewa z nasypów osłaniających obiekty kubaturowe, lokalnie 
odsłonić kominy naprawiając ich uszkodzenia spowodowane przez korzenie roślin, naprawić 
zniszczony dach nad kaponierą szyjową (dawny klub żołnierski). Dla powstrzymania zamakania 
ceglanych ścian fortu proponuje się również przywrócenie pierwotnego poziomu fosy w sąsiedztwie 
bram wjazdowych, a docelowo również wzdłuż wszystkich elewacji ceglanych. Na wale głównym 
należy usunąć jedynie najmłodsze samosiewy oraz drzewa rosnące bezpośrednio przy koronie murów, 
zagrażające ich strukturze, pozostawiając część zieleni jako relikt dawnej, celowo sadzonej 
roślinności maskującej. 

 We wszelkich sprawach szczegółowych związanych z adaptacją i pracami zabezpieczającymi  
w obrębie fortu prosimy o kontakt z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Kanonicza 24, 
31-002 Kraków, gdyż Miejski Konserwator Zabytków zgodnie z aktualnym podziałem kompetencji 
zajmuje się tym zabytkiem. 

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/dzi
ałki 

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 20.01.2020 nieoznaczony * 

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 
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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 biurowo- szkoleniowe użyczenie 0,10 288,30 17.01.2020 16.01.2023** 

bud. nr 43 
działalność usługowa-
skyte park najem 630,00 478,17 20.12.2019 nieoznaczony * 

* umowa zawarta na czas nieoznaczony, jednak nie dłużej niż do czasu zagospodarowania nieruchomości w innej formie 
przez Użyczającego/Wynajmującego, 

** 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. 

Dodatkowo w 2020 r. planowane jest zawarcie następujących umów: 

- użyczenia, obejmującej budynek fortu wraz z terenem przynależnym - umowa zostanie zwarta na czas 
określony (3 lata), jednak nie dłużej niż do czasu zagospodarowania nieruchomości w innej formie; 

- najmu pomieszczeń budynku nr 20 o pow. 66,40 m2 wraz z terenem przynależnym o pow. 145,00 m2 – 
umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do czasu zagospodarowania 
nieruchomości w innej formie; 

- dzierżawy terenu o pow. ok. 100 m2 przy budynku nr 43 - umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, 
jednak nie dłużej niż do czasu zagospodarowania nieruchomości w innej formie. 

- najmu pomieszczeń budynku nr 47 o pow. 100 m2 - umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, jednak 
nie dłużej niż do czasu zagospodarowania nieruchomości w innej formie. 

Szczegółowe informacje na temat umów zawartych przed wyznaczonym terminem przetargu dostępne są  
w siedzibie OR AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3. 

Odtworzenie punktów granicznych przedmiotowej nieruchomości może odbyć się staraniem i na koszt 
przyszłego nabywcy. 
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Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27 800 000,00 zł 
Wadium: 2 500 000,00 zł 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (w tym przypadku 
postąpienie wynosi nie mniej niż 278 000,00 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. 

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, sp. cywilne i osoby prawne, jeżeli 
wpłacą wadium. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w PLN, w wysokości podanej 
przy wymienionej pozycji ogłoszenia na konto Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego  
w Krakowie nr konta: 19 1130 1150 0012 1243 8520 0008. 

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 27.03.2020 r. 
O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego AMW. 

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Ogłoszenie nr 8 Kraków ul. Rydla”. W tytule wpłaty należy 
wskazać nazwę osoby prawnej lub fizycznej biorącej udział w przetargu. 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej  
w myśl ustawy z 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), jeżeli złożą na ręce 
przewodniczącego komisji przetargowej, w terminie od dnia 23.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. do godz. 
15:00 w siedzibie OR AMW przy ul. Montelupich 3, w Krakowie: 

1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium  
w razie uchylenia się do zawarcia umowy sprzedaży, 

2. oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzające prawo do rekompensaty w myśl cyt. 
ustawy z 08.07.2005 r., a w przypadku spadkobierców osób wskazanych  
w zaświadczeniach lub decyzjach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia 
spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego  
w ww. ustawie. Pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich 
spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy 
do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić 
pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Wszystkie wyżej wskazane osoby winny 
przedstawić aktualny dokument tożsamości.  

Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji: 
a) w przypadku osoby, która wygrała przetarg – do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub 
uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości ustalonego, a niewniesionego wadium w przypadku uchylenia 
się od zawarcia umowy sprzedaży; 
b) w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu – dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po 
zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru. Odbiór dokumentacji osobiście lub przez pełnomocnika. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 
zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem 
negatywnym. 

Wadium przepada na rzecz Agencji, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania 
umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu. 

Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 2278) powinien w przypadkach przewidzianych ustawą 
przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu stosowną promesę. 
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Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości winien 
je przedstawić przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości pod rygorem 
utraty wadium. 

W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji 
przetargowej dokumenty stwierdzające ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą – aktualny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej, osoby 
prawne - aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z rejestru sądowego, cudzoziemcy- promesę wydaną 
przez MSWiA, pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość  
(w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie). Osoba 
przystępująca do przetargu zobowiązana będzie do złożenia oświadczenia, że złożone dokumenty są 
aktualne na dzień ich składania do przetargu. Podmioty, na które przepisy ustawy nakładają obowiązek 
uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej 
dokument potwierdzający wpis lub dokument potwierdzający złożenie wniosku o wpis do tego Rejestru. 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) 
pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub 
umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka 
przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są 
przed otwarciem przetargu do złożenia pisemnego oświadczenia, iż na dzień przetargu pozostają 
związane umową o rozdzielności majątkowej. W przypadku wygrania przetargu przez wskazaną osobę 
umowa o rozdzielności majątkowej powinna zostać przedstawiona przed podpisaniem umowy 
sprzedaży nieruchomości. 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Regionalny AMW, w związku z przetargiem na sprzedaż 
nieruchomości (podst. prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz 
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1781) 
oraz, że zapoznały się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym ze stanem technicznym 
i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu - żadnych 
zastrzeżeń. Uczestnik przetargu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z treścią pełnego 
ogłoszenia przetargowego oraz z warunkami przetargu oraz, że akceptuje je w całości bez zastrzeżeń. 

Kupujący zobowiązany będzie do wykonania w terminie jednego roku od daty podpisania umowy 
kupna – sprzedaży prac zabezpieczających, o których mowa w pozwoleniu konserwatorskim nr 
OZKr.5173.11.2016.DW z dnia 18.07.2016 r., szczegółowo polegających na: usunięciu krzewów i drzew 
z terenu nasypów przy obiektach kubaturowych, odsłonięciu i naprawie kominów, naprawie dachu nad 
kaponierą szyjową oraz ze względu na postępujące zawilgocenie ścian przywróceniu pierwotnego 
poziomu fos w sąsiedztwie bram wjazdowych oraz wzdłuż ceglanych ścian fortu, co dodatkowo zostanie 
zapisane w akcie notarialnym – umowie sprzedaży. 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW za 
pośrednictwem Dyrektora OR w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. 

Przetarg odbędzie się w dniu 02.04.2020 r. o godz. 11:00 
w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW  

w Krakowie przy ul. Montelupich 3 (wjazd od strony ulicy Kamiennej)  
w sali przetargowej, pok. 59 

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od 
ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. 

Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna znaleźć się na koncie nr: 84 1130 1150 0012 1243 8520 
0002 Oddziału Regionalnego w Krakowie AMW, najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. 
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Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący nieruchomość. 

Osoby zainteresowane okazaniem przedmiotowych nieruchomości bądź chcące zapoznać się z opisem 
nieruchomości i stosowną dokumentacją, proszone są o kontakt pod numerem telefonu 12 211 40 20 lub 
12 211 40 51 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 

Agencja zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu – odwołania ogłoszonego przetargu jedynie  
z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie krakowskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Montelupich 3, w dniach od 31.01.2020 r.  
do 02.04.2020 r., zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji 
Publicznej, oraz dostępne w siedzibach: 

- 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. 

Ogłoszenie w formie skróconej opublikowane zostało w gazecie „Puls Biznesu” w dniu 31.01.2020 r. 
 
 

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

	Kraków, dn. 31.01.2020 r.
	Ogłoszenie Nr 8
	Dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie
	Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący nieruchomość.

