
Kraków, 11.10.2019 r. 
 

WYKAZ 
Dyrektor Oddziału Regionalnego   

Agencji Mienia Wojskowego  
ul. Montelupich 3 
31-155 Kraków 

 
działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2204 ze zm.) w związku z ustawą  z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia 
Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2308 ze zm.) 

 
podaje do publicznej wiadomości, wykaz lokalu użytkowego nr U1 

 przy ul. Rydla 6 w Krakowie, przeznaczonego do najmu,  
w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, 

będącego w zasobie Agencji Mienia Wojskowego. 
 
Nieruchomość położona w Krakowie przy ul. Rydla 6, województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina 
Kraków oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 197/16 o powierzchni 0,0866 ha, obręb 
2 Krowodrza, dla której założona jest księga wieczysta nr KR1P/00078272/9 prowadzona przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 
 

• Opis nieruchomości – lokal użytkowy nr U1 o łącznej pow. uż. 209,09 m2 w tym: parter – 176,60m2, 
piwnica – 32,49m2 usytuowany w budynku, w którym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. Lokal 
posiada witryny wystawowe, dwa wejścia dostępne od frontu wzdłuż ciągu pieszego z poziomu 
terenu. W lokalu znajdują się instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. 
Lokal będący przedmiotem niniejszego wykazu objęty jest umową najmu zawartą na czas 
oznaczony do 31.12.2019 r. 

• Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi 3 800,00 zł plus należny podatek VAT. 
Niezależnie od czynszu, Najemca będzie regulował na rzecz Wynajmującego zaliczki za media 
tj. woda, kanalizacja i centralne ogrzewanie. Najemca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na 
dostawę energii elektrycznej do przedmiotu najmu i montaż licznika poboru energii elektrycznej. 
Wszelkie prace z tym związane Najemca wykona we własnym zakresie i na własny koszt bez udziału 
finansowego Wynajmującego. Najemca zobowiązany będzie do regulowania we własnym zakresie, 
przez cały okres trwania umowy najmu, podatku od nieruchomości, za powierzchnię lokalu i udział 
lokalu w gruncie, do organu podatkowego właściwego dla położenia przedmiotu najmu. 

• Przeznaczenie i preferowany sposób zagospodarowania – lokal użytkowy przeznaczony na 
działalność usługową, handlową, biurową i inną nieuciążliwą dla otoczenia.  

• Termin zagospodarowania - lokal zostanie protokolarnie przekazany Najemcy po podpisaniu umowy 
najmu i złożeniu przez Najemcę notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji 
w trybie art. 777 §1 pkt. 4 i 5 kpc.  

• Termin wnoszenia opłat – czynsz oraz opłaty za media płatne z góry do 15-go każdego miesiąca 
przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego.  

• Zasady aktualizacji opłat:  zmiana czynszu najmu – podwyżka nie częściej niż raz w roku i nie rzadziej 
niż raz na trzy lata w oparciu o dodatni wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 
ubiegły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Uzasadnione zmiany czynszu 
najmu mogą nastąpić w drodze negocjacji stron. Zmiana opłat za media następuje w przypadku zmian 
cen za media lub na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej budynku, w którym lokal się 
znajduje  

• Czas obowiązywania umowy najmu - najem na czas nieoznaczony. 
 
Dodatkowe informacje o wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Oddziału 
Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, ul. Montelupich 3 (I piętro, pokój nr 38) lub pod 
numerem telefonu 12/211-40-59.  
 
 
 



Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie krakowskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Montelupich 3, w dniach od 11.10.2019r. do 
01.11.2019r., zamieszczony na stronie internetowej www.amw.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz dostępny jest w siedzibach: 

1. Urzędu Miasta Krakowa, adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, 
2. Starostwa Powiatowego w Krakowie, adres: al. J. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. 

Informacja o wywieszeniu wykazu ukazała się w gazecie „Gazeta Krakowska” w dniu 11.10.2019r. 

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

