
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 nieruchomości 

położonej w Balicach przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, 
będącej w czasowym użyczeniu Agencji Mienia Wojskowego 

 
Nieruchomość położona w Balicach, województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Zabierzów 
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 537/90 o powierzchni 102,8440 ha, obręb 
2 Balice, KW nr KR2K/00047119/5. 
 
Przedmiotem niniejszego wykazu jest nieruchomość położona w Balicach stanowiąca część budynku nr 44 
i 158 o łącznej pow. uż. 270,40 m2 wraz z przynależnym terenem o pow. 0,0127 ha (bez możliwości 
zagospodarowania) przeznaczona do zagospodarowania na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
oraz teren o pow. 0,0032 ha przeznaczony do zagospodarowania na postój agregatu PAŻP. Przedmiotowa 
nieruchomość usytuowana jest na terenie zamkniętego kompleksu wojskowego, do którego dostęp jest 
ograniczony i wymaga uzyskania odpowiedniej przepustki od użytkownika wojskowego. 
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 
31.07.2020 r. na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy 
składać się będzie z czynszu bazowego w wysokości 2562,60 zł oraz opłaty z tytułu podatku od 
nieruchomości. Do miesięcznego czynszu zostanie doliczona kwota podatku VAT wg stawki obowiązującej 
na dzień zawarcia umowy dzierżawy. Przez cały okres obowiązywania umowy, dzierżawca zobowiązany 
będzie do regulowania opłat za media, trwały zarząd oraz inne opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem 
przedmiotu dzierżawy, które płatne będą w wysokości i terminie określonym na fakturze wystawianej przez 
Wydzierżawiającego w oparciu o dokumenty księgowe wystawiane AMW OR Kraków przez stronę 
wojskową. Nieruchomość znajduje się w dyspozycji PAŻP 

 
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: 

• Urzędu Gminy Zabierzów, ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzów, 
• Starostwa Powiatowego w Krakowie, Aleja 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/

