
Kraków dn. 26.09.2019 r. 

WYKAZ NR 16 
Dyrektor Oddziału Regionalnego 

Agencji Mienia Wojskowego 
ul. Montelupich 3 
31-155 Kraków 

Znak: DN 16/2019 

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 późniejszymi zmianami) 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 położonej 
w Krakowie przy ul. Rydla,  

będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego,  
przeznaczonej do zbycia w formie  

bezprzetargowej sprzedaży na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 

Nieruchomość niezabudowana położona w województwie małopolskim, w Krakowie przy ul. Rydla, oznaczona 
w ewidencji gruntów jako działka nr 515/3 o powierzchni 0,1329 ha obręb 0003 jedn. ewid. Krowodrza. Dla 
przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krakowie, V Wydział Ksiąg 
Wieczystych księga wieczysta nr KR1P/00301257/1. 

Zgodnie z oznaczeniem w rejestrze gruntów działka nr 515/3 o powierzchni 0,1329 ha obejmuje 
użytek B- tereny mieszkaniowe. 

Teren działki zagospodarowany typową zielenią osiedlową oraz ciągami komunikacyjnymi (chodniki z płyt 
betonowych oraz jezdnia asfaltowa). 

Przedmiotowa działka nie jest objęta ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest 
w obszarze oznaczonym symbolem MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

Przedmiotowa działka jest objęta warunkami zabudowy pt. „Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do 
budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem, 
odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia na działkach nr 107/20, 110/6,301/10, 461/3, 462/3, 
489/11, 513/7,  515/3 516/9 obr 3 Krowodrza w rejonie ul. Rydla, Staszczyka, Krzywy Zaułek, Jadwigi 
z Łobzowa w Krakowie.” 

 

Cena nieruchomości: 613 980 zł  

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

Informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w Gazecie Krakowskiej. 
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji 
Mienia Wojskowego w Krakowie ul. Montelupich 3, tel. 12 211-40-52, pok. 34 w dniach od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. 



Nieruchomość będzie przedmiotem bezprzetargowej sprzedaży na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Plac 
Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy poprzez 
regulację stanów prawnych i pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta, na podstawie m.in. art. 37 ust. 2 pkt. 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia nr 357/N/542/2019/KR 
Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową 
sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. 

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie do dnia 
7.11.2019 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 
26.09.2019 r. do 17.10.2019 r. oraz opublikowany na www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, 

- Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4 , 31-004 Kraków, 

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


