Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie

Redaguje

Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski
 Redaktor Naczelny

Adres redakcji

Uchwa³a Senatu AR
podjêta na posiedzeniu
w dniu 25 lutego 2005 r.
W jawnym g³osowaniu Senat podj¹³
uchwa³ê nr 14/2005 nastêpuj¹cej treci:
Na podstawie § 8 pkt. 20 w zwi¹zku
z pkt. 24 Statutu Akademii z dnia
27 wrzenia 1991 r. z pón. zm., Senat
Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja
w Krakowie akceptuje Plan zarz¹dzania
maj¹tkiem Akademii Rolniczej w Krakowie
 w brzmieniu za³¹cznika do uchwa³y, i zatwierdza g³ówne kierunki strategii gospodarczej Uczelni.

Biuro Promocji
Akademii Rolniczej w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel.: (+48 12) 662-43-96
fax: (+48 12) 633-62-45
e-mail: bprom(ar.krakow.pl

Wydawca

Akademia Rolnicza w Krakowie

Redakcja zastrzega sobie prawo
do dokonywania skrótów
i zmian redakcyjnych
w nades³anych tekstach.

Biuletyn Informacyjny jest
dostêpny w wersji internetowej
na stronach Akademii Rolniczej:
www.ar.krakow.pl

Sk³ad, ³amanie, druk:
DRUKMAR
ul. Rzemielnicza 10
32-080 Zabierzów

www.ar.krakow.pl

1

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie

2

www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie

PLAN

ZARZ¥DZANIA MAJ¥TKIEM

AKADEMII ROLNICZEJ

W

KRAKOWIE

Opracowa³
Mgr in¿. Krzysztof Zió³kowski
Dyrektor Administracyjny
Akademii Rolniczej w Krakowie

Kraków, luty 2005 r
www.ar.krakow.pl

3

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie

SPIS TRECI

4

WSTÊP
Cele opracowania planu i oczekiwania Akademii Rolniczej .......................................................................

6

ROZDZIA£ I
Podstawowe informacje o nieruchomociach ..............................................................................................
1. Stan prawny nieruchomoci
..............................................................................................
2. Program demo Centralnego Rejestru Nieruchomoci ...........................................................................
3. Lokalizacja nieruchomoci i ich charakterystyka ...................................................................................
4. Opis i stan techniczny obiektów ............................................................................................................
5. Krótka charakterystyka dzia³añ Administracji Uczelni ...........................................................................
6. Podsumowanie ......................................................................................................................................

6
6
7
9
12
12
13

ROZDZIA£ II
Analiza strategiczna .........................................................................................................................................
1. Analiza SWOT .......................................................................................................................................
2. Okrelenie modelu zarz¹dzania ............................................................................................................

14
14
15

ROZDZIA£ III
Kierunki gospodarowania nieruchomociami i ród³a finansowania zamierzeñ inwestycyjnych .........
1. Okrelenie kierunków gospodarowania nieruchomociami AR ............................................................
2. ród³a finansowania ...............................................................................................................................

16
16
18

ROZDZIA£ IV
Podsumowanie planu .......................................................................................................................................

23

Za³¹cznik nr 1  Centralny Rejestr Maj¹tku AR
Ze wzglêdu na objêtoæ materia³u oraz zawarte w nim informacje stanowi¹ce tajemnicê s³u¿bow¹ wy³¹czono go z tej czêci publikacji. Ograniczono siê jedynie do przedstawienia graficznego programu DEMO
Centralnego Rejestru Maj¹tku dzia³aj¹cego w rodowisku Windows zamieszczonego w rozdziale I.
Za³¹cznik nr 2  Plan zagospodarowania obiektów Akademii Rolniczej ..................................................
Za³¹cznik nr 3  Program regulacji prawnej lokali mieszkalnych ..............................................................
Za³¹cznik nr 4  Koncepcja budowy bazy dydaktyczno-sportowej AR .....................................................

24
36
40

www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie

Rozwój naszej Uczelni powinien przebiegaæ wielokierunkowo, poprzez:
 dostosowywanie tradycyjnych kierunków studiów do przysz³ociowych potrzeb rolnictwa i rodowiska przyrodniczego dziêki modyfikowaniu obecnych programów pod k¹tem oczekiwañ
m³odego pokolenia oraz przemian spo³eczno-gospodarczych zachodz¹cych w Polsce i UE;
 poszukiwanie nowych kierunków kszta³cenia i badañ naukowych dobrze rokuj¹cych na przysz³oæ;
 dbanie o dynamiczny rozwój kadr zdolnych do prowadzenia badañ na poziomie wiatowym we
wszystkich reprezentowanych w Uczelni dyscyplinach naukowych;
 wprowadzanie zmian organizacyjnych pozwalaj¹cych efektywnie kszta³ciæ studentów i prowadziæ badania naukowe, a jednoczenie racjonalnie wykorzystywaæ zasoby maj¹tkowe Uczelni.
Misja Uczelni

Przedstawiony dokument zosta³ opracowany przez Dyrektora Administracyjnego jako koncepcja strategii w dziedzinie zarz¹dzania maj¹tkiem naszej Uczelni, zw³aszcza nieruchomociami.
Pozycja prawna pañstwowej szko³y wy¿szej wyznaczona aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami, w istotny sposób ogranicza jej swobodê w wyborze kierunków inwestowania oraz wykorzystania swojego maj¹tku, poddaj¹c takie decyzje biurokratycznej kontroli. Przy ocenie proponowanych rozwi¹zañ, oraz mo¿liwoci osi¹gniêcia zamierzonych celów, nie mo¿na te¿ pomijaæ uzale¿nienia ich realizacji od czynników, na które w³adze Akademii mog¹ wp³ywaæ tylko w stopniu
ograniczonym.
W pierwszej kolejnoci nale¿y wiêc uwzglêdniæ zale¿noæ przedstawionych zamierzeñ od:
 dostêpnoci rodków bud¿etowych pozyskiwanych za porednictwem MENiS, MNiI,
 pozyskania dofinansowania ze rodków Funduszy Strukturalnych, Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i innych pozabud¿etowych róde³ finansowania,
 mo¿liwoci sprzeda¿y w³asnych sk³adników maj¹tkowych,
 uwolnienia rodków finansowych obecnie wydatkowanych na utrzymanie mieszkañ zak³adowych i skierowania ich do wykorzystania na cele statutowe,
 wystêpowania innych sprzyjaj¹cych czynników warunkuj¹cych realizacjê planu.
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WSTÊP
CELE

OPRACOWANIA PLANU I OCZEKIWANIA U¿YTKOWNIKÓW

Podstawowym celem planu jest przedstawienie koncepcji zarz¹dzania nieruchomociami Akademii Rolniczej, która wytyczy kierunek ich funkcjonowania zapewniaj¹cy zrealizowanie potrzeb Uczelni, szczególnie w zakresie dydaktyki, nauki, badañ oraz sportu. Plan przedstawia mo¿liwoci poprawienia wykorzystania zasobów maj¹tkowych, wygl¹du zewnêtrznego, realizacji remontów i konserwacji obiektów zajmowanych przez Akademiê, obni¿enia kosztów
zarz¹dzania i gospodarowanie nieruchomociami. Realizacja takich dzia³añ pozwoli na utrzymanie nieruchomoci
w stanie, co najmniej nie pogorszonym. Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ jest to program obejmuj¹cy nieruchomoci w Krakowie. Aktualnie w opracowaniu jest plan zarz¹dzania maj¹tkiem w Krynicy, który bêdzie stanowi³ uzupe³nienie do tego opracowania.
Plan przedstawia mo¿liwe do zrealizowania dzia³ania maj¹ce za zadanie podwy¿szenie wartoci oraz mo¿liwoci
czerpania korzyci z nieruchomoci. W tym zakresie przewiduje siê podniesienie standardu budynków i budowli.
Ulepszenia zawsze prowadz¹ do obni¿enia kosztów eksploatacji. Utrzymanie bazy materialnej na odpowiednim poziomie zapewni Uczelni prawid³owy rozwój we wszystkich obszarach jej dzia³alnoci.
Plan prezentuje równie¿ w sposób jasny i przejrzysty kroki niezbêdne do podjêcia przy realizowaniu zamierzeñ
ujêtych w niniejszym opracowaniu, a koniecznych z punktu widzenia potrzeb Uczelni.
Zalet¹ stanu posiadania Uczelni jest lokalizacja nieruchomoci w Krakowie i na jego obrze¿ach, czyli: w Rz¹sce,
Przegorza³ach, Bielanach, Olszanicy, Garlicy Murowanej, Prusach oraz w Krynicy  Leny Zak³ad Dowiadczalny.
Niniejszy plan zarz¹dzania pe³ni funkcjê:
l informacyjn¹  poprzez przedstawienie danych o stanie prawnym i technicznym,
l prognostyczn¹  ukazuj¹ca mo¿liwoci funkcjonowania nieruchomoci w najbli¿szej przysz³oci,
l doradcz¹  poprzez wskazanie wariantów rozwoju nieruchomoci i kierunków jej wykorzystania,
l strategiczn¹  wskazuj¹c¹ przewidywane kompleksowe dzia³ania zwi¹zane z gospodarowaniem nieruchomociami.

ROZDZIA£ I
PODSTAWOWE

INFORMACJE O NIERUCHOMOCIACH

1. Stan prawny nieruchomoci i status w³aciciela
Zasób nieruchomoci Akademii Rolniczej w Krakowie obejmuje powierzchniê 566 ha gruntów po³o¿onych w Krakowie zarówno w cis³ym Centrum Miasta jak i w jego administracyjnych granicach i s¹siednich gminach oraz 6.500 ha
stanowi¹cych lasy Lenego Zak³adu Dowiadczalnego w Krynicy.
Nieruchomoci znajduj¹ce siê na terenie gminy Kraków i s¹siednich gmin powiatu krakowskiego stanowi¹ce kompleksy dydaktyczno-naukowe oraz stacje dowiadczalne zosta³y ujête w Centralnym Rejestrze Nieruchomoci Akademii Rolniczej
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w roku 2004 zosta³ uruchomiony dzia³aj¹cy w rodowisku Windows elektroniczny system
rejestracji maj¹tku Akademii Rolniczej. Poni¿ej przedstawiony jest program demo funkcjonowania tego systemu.
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2. Program Demo Centralnego Rejestru Nieruchomoci
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Procedura dotycz¹ca regulacji prawnych i ewidencyjnych nieruchomoci w Krynicy jest ju¿ na koñcowym etapie.
Po jej zakoñczeniu nast¹pi zinwentaryzowanie ca³oci maj¹tku LZD.
Stan prawny nieruchomoci w Krakowie i Krynicy jest uregulowany w zdecydowanej wiêkszoci (74% w Krakowie
i gminach s¹siednich oraz 100% w Krynicy). Akademia posiada w Krakowie i na jego obrze¿ach prawo wieczystego
u¿ytkowania gruntów w stosunku do 406 ha wraz z prawem w³asnoci budynków, budowli i urz¹dzeñ trwale zwi¹zanych z gruntem oraz prawo w³asnoci gruntów o pow. 12,5 ha. Pozosta³e nieruchomoci (26%) podlegaj¹ dzia³aniom
regulacyjnym i dotycz¹ nieruchomoci w Przegorza³ach, Bielanach, Olszanicy i Mydlnikach (SD Katedry Ichtiobiologii
i Rybactwa), oraz znajduj¹cych siê w Krakowie  Budynek Jubileuszowy, DS. M³odoæ i Dom Akademicki Bratniak.
Procesy regulacyjne s¹ d³ugotrwa³e i czasoch³onne zw³aszcza w sytuacjach, w których brak dokumentów ród³owych uniemo¿liwia stosunkowo szybk¹ procedurê uzyskania prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów i w³asnoci budynków i budowli. W takich przypadkach konieczne jest zachowanie procedur postêpowania s¹dowego o uzgodnienie treci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym posiadaniem.
Trudnoci z uregulowaniem stanu prawnego Budynku Jubileuszowego wynikaj¹ z zasz³oci z lat 70-tych.
W chwili obecnej prowadzone s¹ dzia³ania, które pozwol¹ w najbli¿szym czasie doprowadziæ do zgodnoci wpisu
w ksiêdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i z faktycznym posiadaniem tj. wpisaniem w ksiêgê wieczyst¹
prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów i w³asnoæ budynku na rzecz Akademii Rolniczej.
W zwi¹zku z obowi¹zuj¹c¹ od dnia 22 wrzenia 2004 r. nowelizacj¹ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarowaniu nieruchomociami, pojawia siê mo¿liwoæ szybszego zakoñczenia spraw regulacyjnych poprzez mo¿liwoæ
zawarcia stosownych umów prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów z w³acicielem tj. ze Skarbem Pañstwa i nieodp³atnego nabycia budynków i budowli posadowionych na tym gruncie z w³acicielem. Tak przeprowadzona procedura powinna zakoñczyæ proces regulacji stanów prawnych nieruchomoci Uczelni w zakresie powiadczenia prawa do
maj¹tku bêd¹cego w posiadaniu Akademii Rolniczej od pocz¹tku jej istnienia.
Prawid³owe planowanie gospodarowania nieruchomociami w d³ugoterminowym okresie jest mo¿liwe tylko w sytuacji, gdy stan prawny jest uregulowany. Istnieje wówczas mo¿liwoæ realizacji zamierzeñ inwestycyjnych, remontowych
w tym remontów kapitalnych oraz podejmowania dzia³añ modernizacyjnych. Wydatkowane rodki finansowe na te cele zawsze bêd¹ s³u¿y³y w³acicielowi czy wieczystemu u¿ytkownikowi. W przeciwnym wypadku, gdy pewnoæ w³asnoci zostaje podwa¿ona (zachwiana), dzia³ania w zakresie gospodarowania przybieraj¹ charakter jedynie zwyk³ego administrowania, nie daj¹c mo¿liwoci realizacji inwestycji, a tym samym nie podnosz¹ wartoci nieruchomoci.
Najwiêksze mo¿liwoci rozwojowe dla Akademii daj¹ nieruchomoci zlokalizowane w: Rz¹sce, Mydlnikach, Bielanach, Garlicy Murowanej i w Prusach.

3. Lokalizacja nieruchomoci
Lokalizacja nieruchomoci Akademii Rolniczej w Krakowie przedstawia siê nastêpuj¹co:
a. Campus I obejmuje:
 budynek Collegium Godlewskiego przy Al. Mickiewicza 21 (w którym ma siedzibê Wydzia³ Rolniczo  Ekonomiczny) oraz budynek Administracji ul. Czysta 21. S¹ po³o¿one w obiektach zabytkowych w cis³ym Centrum Krakowa;
 budynek Jubileuszowy przy Al. Mickiewicza 24/28 znajduj¹cy siê w obrêbie drugiej obwodnicy, prawie vis' a vis'
Collegium Godlewskiego, ma bardzo dobr¹ lokalizacjê  szczególnie przy uwzglêdnieniu potrzeb studentów  dogodna komunikacja miejska, bliskie s¹siedztwo innych orodków uczelnianych Krakowa (AGH, UJ);
 budynek przy ul. £obzowskiej 24, gdzie mieci siê Katedra Hodowli Rolin i Nasiennictwa;
 budynek przy ul. Marka 37, w którym znajduje siê Studium Jêzyków Obcych, mieszkania by³ych pracowników
Uczelni, a tak¿e pomieszczenia wynajmowane przez Wy¿sz¹ Szko³ê Ubezpieczeñ.
 budynek przy ul. Królewskiej 6 obecnie jest niewykorzystany. Budynek ten stanowi wspó³w³asnoæ Akademii Rolniczej w udziale 256/320 czêci (80%) ze Skarbem Pañstwa (20%). Rozpoczêto starania nabycia udzia³u Skarbu
Pañstwa z 99% bonifikat¹, co przyczyni siê do uzyskania przez Uczelniê prawa w³asnoci budynku oraz prawa wieczystego u¿ytkowania gruntu wzglêdem ca³ej nieruchomoci. W chwili obecnej Uczelnia oczekuje na zgodê Wojewody Ma³opolskiego w tej kwestii.
 Dom Akademicki przy ul Jab³onowskich 10/12  Bratniak oraz Dom Studencki przy ul. Urzêdniczej 68  M³odoæ
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Legenda
1 Budynek
2 Budynek
3 Budynek
4 Budynek
5 Budynek
6 Budynek
7 Budynek

Collegium Godlewskiego Al. Mickiewicza 21, ul. Czysta 21
Jubileuszowy Al. Mickiewicza 24
przy ul Królewskiej 6
przy ul £obzowskiej 24/28 (Katedra Hodowli Rolin i Nasiennictwa)
przy ul w. Marka 37 (Studium J. Obcych)
przy ul Jab³onowskich 10/12 (Dom Akademicki  Bratniak)
przy ul Urzêdniczej 68 (Dom Studencki M³odoæ)

b. Campus II przy Al. 29-listopada, obejmuje kompleks budynków, w których zlokalizowane s¹  Wydzia³ Leny,
Wydzia³ Ogrodniczy, Centrum Kongresowe, czêæ Wydzia³u Technologii ¯ywnoci, domy studenckie i sto³ówka. Lokalizacja w tym rejonie Krakowa nale¿y do atrakcyjnych, z dogodn¹ komunikacj¹ miejsk¹, w niedalekiej odleg³oci od
dworca PKP i PKS, z dobrym zapleczem handlowym.
c. Podobne atrybuty atrakcyjnej lokalizacji ma Campus III przy ul. Balickiej. Dodatkow¹ zalet¹ tego po³o¿enia jest intensywny rozwój infrastruktury mieszkaniowej w tym rejonie Krakowa, z czym wi¹¿e siê równie¿ wzrost zapotrzebowania na us³ugi komercyjne zg³aszane przez mieszkañców, a mo¿liwe do wykorzystania przez rodowisko akademickie.
W kompleksie tym znajduj¹ siê: Wydzia³ Agroin¿ynierii, czêæ Wydzia³u Technologii ¯ywnoci, czêæ Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji, czêæ Wydzia³u Rolniczo Ekonomicznego, Stacja Rybacka Wydzia³u Hodowli i Biologii
Zwierz¹t.

10
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Legenda:
1. WT¯ ul. Balicka 122, Wydzia³ Agroin¿ynierii ul. Balicka 120
2 Wydz In¿. rod. i Geodezji i Wydz HiBZ ul Balicka 253
3. Wydz HiBZ ul. Spiczakowa 6 (Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa)
4. Katedra Fizjologii Rolin ul. Pod³u¿na 3 i SD Katedry Chemii Rolnej
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Stacje Dowiadczalne prowadzone przez poszczególne Wydzia³y s¹ po³o¿one w tych rejonach Krakowa, które
w dzisiejszych czasach okrelane s¹ jako przysz³ociowe zarówno pod wzglêdem mo¿liwoci realizacji budownictwa
mieszkaniowego jak i komercyjnego. Bezporednim prze³o¿eniem tak dogodnej lokalizacji jest wzrost wartoci rynkowych tych nieruchomoci. Zainteresowanie potencjalnych inwestorów tymi nieruchomociami bêdzie siê nasila³o
w najbli¿szej przysz³oci (Przegorza³y, Bielany, Rz¹ska, Olszanica, Krynica).
Posiadanie nieruchomoci w rejonach przeznaczonych pod rozwój infrastruktury mieszkaniowej i komercyjnej daje równie¿ w³acicielowi mo¿liwoci rozwoju i realizacji w³asnych nowych inwestycji. W przypadku Akademii bêd¹ to
inwestycje celu publicznego z przeznaczeniem na dzia³alnoæ dydaktyczn¹, badawcz¹, naukow¹ oraz sportow¹.
Najwiêksze znaczenie z punktu widzenia mo¿liwoci inwestycyjnych maj¹ stacje dowiadczalne w Rz¹sce i w Mydlnikach, a po zakoñczeniu regulacji prawnej tak¿e stacja na Bielanach. Stacje w Prusach i Garlicy Murowanej to tak¿e potencjalne tereny daj¹ce mo¿liwoæ inwestowania.

4. Opis i stan techniczny obiektów AR
Stan techniczny obiektów Akademii Rolniczej nale¿y uznaæ za dobry lub zadawalaj¹cy. Budynki, budowle, urz¹dzenia trwale zwi¹zane z gruntem, dla których ujawnione jest prawo w³asnoci w ksiêgach wieczystych, znajduj¹ce
siê w ewidencji rodków trwa³ych, s¹ w dobrym stanie. Systematycznie remontowane, odnawiane i ulepszane budynki stanowi¹ dobre zaplecze materialne dla celów dydaktycznych, badawczych i naukowych realizowanych przez
Uczelniê. Dla ka¿dego budynku za³o¿ono ksi¹¿ki obiektów, za prowadzenie których odpowiedzialni s¹ Administratorzy Obiektów.
W najgorszym stanie technicznym znajduj¹ siê budynki mieszkalne na terenach stacji dowiadczalnych przejêtych
po dawnych Rolniczych Zak³adach Dowiadczalnych. Program ca³ociowego uregulowania kwestii mieszkañ zak³adowych zosta³ kompleksowo opracowany w Pionie Dyrektora Administracyjnego i stanowi jeden z elementów niniejszego planu zarz¹dzania (Program regulacji prawnej lokali mieszkalnych  za³¹cznik nr 3). Pozosta³e obiekty na terenach stacji dowiadczalnych znajduj¹ siê w zadawalaj¹cym stanie technicznym. Utrzymanie na takim poziomie stanu budynków i budowli jest mo¿liwe dziêki corocznym znacznym nak³adom na remonty i modernizacje. Dalsze utrzymywanie tego poziomu bêdzie w przysz³oci wymaga³o jeszcze wiêkszych nak³adów w zakresie oczekiwanych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i budowle. Spe³nienie przez Uczelniê wszystkich pozosta³ych warunków okrelonych w odrêbnych przepisach np. w przepisach o ochronie rodowiska, przepisach przeciwpo¿arowych, itd. bêd¹ wymaga³y zainwestowania znacznych rodków finansowych w najbli¿szych latach. Warunki, w jakich Uczelnia kszta³ci m³ode pokolenie dla potrzeb zmieniaj¹cego siê i wci¹¿ rozwijaj¹cego siê rolnictwa musz¹ byæ
na jak najwy¿szym poziomie i dorównywaæ uczelniom z innych krajów Unii Europejskiej. St¹d koniecznoæ ci¹g³ego
podnoszenia jakoci nie tylko bazy dydaktyczno-badawczej, ale tak¿e zaplecza materialnego Uczelni.
Temu celowi s³u¿yæ bêdzie plan realizacji nowych inwestycji dla potrzeb Uczelni.

5. Krótka charakterystyka dzia³añ Administracji Uczelni AR
Dyrektor Administracyjny realizuje swoje zadania okrelone w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni oraz wykonuje obowi¹zki okrelone w innych aktach normatywnych wewnêtrznych i powszechnie obowi¹zuj¹cych, przy pomocy swoich zastêpców. Obecnie w strukturze organizacyjnej s¹ to:
 Zastêpca DA ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem
 Zastêpca DA ds. Ekonomicznych (Kwestor)
 Zastêpca DA ds. Technicznych
Zakres odpowiedzialnoci Dyrektora Administracyjnego i ca³ego Pionu Administracji jest szeroki i wynika ze specyfiki Uczelni.
Liczbê zatrudnionych pracowników Pionu Administracji bezporednio podleg³ych Dyrektorowi Administracyjnemu
przedstawia poni¿sza tabela.
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Nale¿y zaznaczyæ, ¿e od stycznia 2003 r. Dzia³ Zamówieñ Publicznych zosta³ wy³¹czony z podleg³oci Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju i w³¹czony do struktury organizacyjnej Pionu Administracyjnego.
Z zestawienia tego wynika, i¿ liczebnoæ kadry w jednostkach podleg³ych Dyrektorowi Administracyjnemu uleg³a
zmniejszeniu i stabilizacji. Jednoczenie wzros³a iloæ zadañ wykonywanych przez te jednostki. W efekcie podniesiono wydajnoæ i efektywnoæ pracy, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie w zrealizowanych dzia³aniach takich jak: przygotowanie Uczelni do osi¹gniêcia korzyci w zakresie dop³at bezporednich dla rolnictwa, funduszy strukturalnych czy
zapocz¹tkowanie procedur ostatecznie reguluj¹cych trudne zagadnienia gospodarki mieszkaniami zak³adowymi, gospodarki odpadami.
Racjonalizacja gospodarowania maj¹tkiem Uczelni powoduje tak¿e wzrost zadañ bezporednio zwi¹zanych z w/w
zagadnieniami. Dokoñczenia wymaga uregulowanie stanu prawnego nieruchomoci szczególnie na terenie Krakowa,
jak równie¿ zakoñczenie procedur zwi¹zanych z roszczeniami o charakterze reprywatyzacyjnym (Che³m, Rz¹ska,
Mochnaczka k/Krynicy,) oraz przygotowanie indywidualnych rozwi¹zañ szczegó³owych w tym zakresie dla poszczególnych nieruchomoci (kompleksów nieruchomoci).
Realizacja zadañ inwestycyjnych jak równie¿ remontowych i modernizacyjnych wykonywana w takim zakresie,
aby nie tylko utrzymaæ substancjê maj¹tkow¹ (budynkow¹) w nie pogorszonym stanie, ale j¹ ulepszaæ, powoduje doæ
znaczny przyrost zadañ realizowanych w Dziale Zamówieñ Publicznych i Dziale Technicznym.
Administratorzy Obiektów
Obecnie Uczelnia zatrudnia 5 administratorów obiektów, którzy s¹ odpowiedzialni za bie¿¹ce monitorowanie stanu technicznego i przebiegu prac modernizacyjnych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa
w podleg³ych im obiektach oraz prowadzenie ksi¹¿ki obiektów
Na terenie Campusu I funkcje administratora pe³ni jedna osoba. Do podleg³ych jej obiektów nale¿¹: Collegium Godlewskiego, budynek Jubileuszowy oraz budynki przy ul. £obzowskiej, w. Marka i ul. Królewskiej.
Na terenie Campusu II funkcje administratora pe³ni jedna osoba. Do podleg³ych jej obiektów nale¿¹ budynki: Wydzia³u Lenego, Wydzia³u Ogrodniczego, sto³ówki oraz Dworek usytuowane przy Al. 29-Listopada
Na terenie Campusu III funkcje administratora pe³ni¹ dwie osoby. Do podleg³ych im obiektów nale¿y budynek: WA,
WT¯, WIiG oraz Gospodarstwo Che³m (do czasu jego przekazania), Stacja Rybacka.
Obiekty pozosta³ych stacji dowiadczalnych s¹ nadzorowane przez jednego administratora.

6. Podsumowanie
Na podstawie zaprezentowanych danych mo¿na stwierdziæ, ¿e Uczelnia posiada rezerwy daj¹ce mo¿liwoæ lepszego zagospodarowania posiadanego maj¹tku i to zarówno w ramach gospodarki pomieszczeniami dydaktycznymi
jak i nieruchomociami.
Przede wszystkim Uczelnia powinna d¹¿yæ do osi¹gniêcia takiego stanu, aby  przy ró¿norodnej lokalizacji na terenie Krakowa  poszczególne Wydzia³y skupione by³y mo¿liwie w jednym miejscu. Wydaje siê to trudnym zadaniem
aczkolwiek mo¿liwym do zrealizowania w d³u¿szym okresie, o czym wiadczy propozycja zmian lokalizacyjnych dla
niektórych jednostek Uczelni, zamieszczona w dalszej czêci opracowania (Plan zagospodarowania obiektów Akademii Rolniczej w Krakowie  za³¹cznik nr 2).
Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ gospodarowanie zasobami Uczelni przechodzi ci¹g³e zmiany, funkcjonuje coraz
sprawniej i coraz lepiej wykorzystywane s¹ rezerwy maj¹tkowe w taki sposób, aby przynosi³y korzyci.
Wielkoæ maj¹tku to nie tylko zasobnoæ w nieruchomoci i pozosta³e sk³adniki maj¹tkowe  niejednokrotnie
o znacznej wartoci  ale to sposób w³aciwego ich wykorzystania daj¹cy mo¿liwoæ osi¹gania dodatkowych przychodów finansowych.
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ROZDZIA£ II
ANALIZA

STRATEGICZNA

1. Analiza SWOT
W celu sprecyzowania dzia³añ przyjêtych do realizacji w ramach planu zarz¹dzania nieruchomociami Akademii
Rolniczej warto pos³u¿yæ siê analiz¹ mocnych i s³abych stron oraz szans i zagro¿eñ dotycz¹cych omawianych zasobów maj¹tkowych Uczelni.
Analiza SWOT zosta³a zaprezentowana w poni¿szej tabeli:
Mocne strony

S³abe strony

1. uregulowany stan prawny wiêkszoci nieruchomoci; 74% w Krakowie i w gminach obrze¿nych oraz
100% w Krynicy;
2. bardzo dobra i atrakcyjna lokalizacja nieruchomoci
w strefach o charakterze komercyjnym;
3. wewnêtrzna polityka AR (oparta na planach) obejmuj¹ca zagospodarowanie nieruchomoci;

1. nie uregulowany stan prawny niewielkiej czêci nieruchomoci; 26% w Krakowie i w gminach obrze¿nych;
2. rozdrobnienie lokalizacyjne nieruchomoci na terenie Krakowa i w gminach obrze¿nych;
3. brak planów zagospodarowania przestrzennego dla
Krakowa i gmin obrze¿nych;

Szanse

Zagro¿enia

1. realizacja polityki AR w zakresie centralizacji lokalowej poszczególnych Wydzia³ów oraz stacji dowiadczalnych;
2. powstanie planów zagospodarowania przestrzennego;
3. rozwój budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego w pobli¿u terenów AR;
4. opracowanie przez Wydzia³y planów w zakresie potrzeb obejmuj¹cych nieruchomoci z uwzglêdnieniem potrzeb stacji dowiadczalnych;
5. gospodarowanie zasobami nieruchomoci Uczelni
z uwzglêdnieniem warunków wynikaj¹cych z Traktatu
Akcesyjnego i wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej;
6. mo¿liwoæ korzystania z funduszy strukturalnych
sprzyjaj¹cych realizacji celów inwestycyjnych Uczelni;
7. mo¿liwoæ korzystania z innych zewnêtrznych róde³ finansowania;

1. brak strategii cz¹stkowych przygotowanych przez
poszczególne Wydzia³y;
2. pojawienie siê roszczeñ o charakterze reprywatyzacyjnym w stosunku do niektórych nieruchomoci
AR;
3. ogólna polityka bud¿etu pañstwa w zakresie finansowania szkolnictwa wy¿szego i zwi¹zane z tym coraz mniejsze rodki finansowe;
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2. Okrelenie modelu zarz¹dzania
Pion dyrektora administracyjnego, z racji zadañ ci¹¿¹cych na nim z tytu³u zarz¹dzania maj¹tkiem Uczelni, przedstawia w niniejszym opracowaniu dwa warianty dotycz¹ce tego zagadnienia.
Wariant I  zachowawczy
Ma na celu zachowanie nieruchomoci w stanie dotychczasowym i wykonanie tylko niezbêdnych prac konserwacyjno-remontowych, które zapewni¹ spe³nienie wymagañ okrelonych prawem budowlanym, pozwalaj¹cych na utrzymanie nieruchomoci w nie pogorszonym stanie.
W tym wariancie dzia³ania pionu dyrektora administracyjnego obejmowa³yby:
a. utrzymanie stanu technicznego budynków i budowli w stanie zabezpieczaj¹cym bezpieczeñstwo ludzi i otoczenia,
b. utrzymanie nieruchomoci w nie pogorszonym stanie technicznym,
c. zapewnienie dostaw mediów,
d. realizacja przegl¹dów oraz wykonania zaleceñ z nich wynikaj¹cych,
e. konserwacja urz¹dzeñ i instalacji,
f. wykonywanie drobnych napraw,
g. usuwanie skutków i przyczyn awarii.
Wariant II  rozwojowy
Dzia³alnoæ prowadzona przez u¿ytkowników nieruchomoci wymaga uruchomienia charakterystycznych dla tej
dzia³alnoci procesów podstawowych, które zapewniaj¹ realizacjê wyznaczonych celów (statutowych) oraz osi¹ganie
zamierzonych korzyci.
Wariant rozwojowy obejmuje:
 dzia³ania charakterystyczne dla wariantu zachowawczego a wiêc te wszystkie czynnoci, które zapewniaj¹ utrzymanie nieruchomoci w stanie nie pogorszonym, a które zosta³y wymienione powy¿ej;
 dzia³ania zmierzaj¹ce do podniesienia wartoci nieruchomoci, przy czym w warunkach pañstwowej uczelni wy¿szej, bêd¹ to wszystkie te dzia³ania, które poprawiaj¹ bazê materialn¹ dla realizacji celów dydaktycznych, naukowych i badawczych. W konsekwencji zrealizowanie tych dzia³añ prze³o¿y siê na poprawê warunków studiowania,
warunków pracy nauczycieli akademickich, a tak¿e poprawê warunków, w których prowadzone s¹ prace badawcze.
Wariant rozwojowy zarz¹dzania kompleksem nieruchomoci Uczelni nale¿y oceniaæ jako plan (program), zmierzaj¹cy do zbudowania dobrze zarz¹dzanej (administrowanej) i wci¹¿ rozwijaj¹cej siê rolniczej szko³y wy¿szej.
Administracja Uczelni proponuje wzi¹æ pod uwagê wariant II tj. plan rozwoju i uznaæ go jako facility management
w zakresie nieruchomoci (który jest zorientowany na klienta w tym wypadku studenta), którego przedmiotem s¹ kompleksowe zasady podejmowania decyzji dla optymalnego planowania, u¿ytkowania i przystosowywania budynków,
ich urz¹dzeñ, wiadczeñ  wzmacnianych przez systemy informacyjne, wspomagaj¹ce kierowanie Uczelni¹.
Stawiaj¹c sobie powy¿sze jako zadanie, Uczelnia jest w stanie polepszyæ swoj¹ pozycjê zwi¹zan¹ z baz¹ materialn¹ wród uczelni w kraju, a tak¿e za granic¹.
Uczelnia spe³nia w tym zakresie oczekiwania, poniewa¿ utrzymuje dodani wynik finansowy, racjonalnie wykorzystuje rodki, przedstawia projekty rozwojowe dla Funduszy Strukturalnych. Sporz¹dzane w Uczelni plany: rzeczowo
finansowy, plan remontów, plan zamówieñ publicznych, daj¹ podstawy realizacji wariantu II-rozwojowego.
Model zarz¹dzania zasobem nieruchomoci Uczelni musi uwzglêdniaæ wymogi wspó³czesnego ¿ycia gospodarczego.
Uczelnia, jako ¿ywy organizm (tak¿e gospodarczy), funkcjonuje w okrelonym rodowisku i rzeczywistoci. Takie usytuowanie wymusza dostosowanie siê do otaczaj¹cych realiów. Pozostawanie w tyle, w konserwatywnym i historycznym myleniu
spowoduje zaprzepaszczenie szansy na rozwój i utratê jej pozycji zarówno w rodowisku lokalnym, jaki w skali uczelni rolniczych w kraju. Aby temu przeciwdzia³aæ nale¿y wybraæ w³aciwy kierunek rozwoju, któremu zostanie podporz¹dkowana dzia³alnoæ we wszystkich obszarach funkcjonuj¹cych w Uczelni w tym tak¿e w administracji, bowiem na niej spoczywa odpowiedzialnoæ za wartoæ i atrakcyjnoæ nieruchomoci. Realizuj¹c to zadanie nale¿y d¹¿yæ do wykorzystania wspó³czesnych
narzêdzi wspomagaj¹cych podejmowanie decyzji administracyjnych i zarz¹dczych takich jak np. controlling czy analityka. Zarz¹dzanie maj¹tkiem Uczelni jest mo¿liwe tylko przy aktywnej wspó³pracy z u¿ytkownikami poszczególnych obiektów.
Zadania, przed którymi stoi administracja uczelni musz¹ uwzglêdniaæ tzw. zrównowa¿on¹ gospodarkê terenami realizowan¹ przez w³adze samorz¹dowe na skutek zaleceñ Unii Europejskiej i jej organizacji gospodarczych oraz doradczych
(OECD), której za³o¿enia obejmuj¹ takie obszary dzia³ania jak: wzmocnienie roli historycznych ródmieæ, restrukturyzacje
terenów poprzemys³owych, integracjê pomiêdzy sektorami oraz strategiczne podejcie do zagospodarowania gruntów peryferyjnych. W³anie strategiczne podejcie do zagospodarowania terenów peryferyjnych powinno daæ szanse Uczelni na dalszy rozwój w zakresie dydaktyki, nauki, badañ a tak¿e mo¿liwoæ i przychylnoæ dla realizacji celów inwestycyjnych. Zgodnie z prezentowan¹ strategi¹ Uczelni pozyskane z ró¿nych róde³ rodki finansowe przeznacza siê na jej rozwój.
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ROZDZIA£ III
KIERUNKI

GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOCIAMI

I RÓD£A FINANSOWANIA ZAMIERZEÑ INWESTYCYJNYCH
1. Okrelenie kierunków gospodarowania nieruchomoci AR
Uwzglêdniaj¹c uwarunkowania i przes³anki omówione w poprzednich rozdzia³ach przygotowane zosta³y nastêpuj¹ce kierunki dzia³añ rozwojowych na najbli¿szy okres: (27 lat)
a. inwestycyjne:
l budowa obiektów dydaktyczno  badawczych w Mydlnikach przy ul. Balickiej 253 dla Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji.
l Budowa stacji dowiadczalnej w Krakowie  Mydlnikach przy ul. £upaszki dla potrzeb:
 Katedry Chemii Rolnej
 Katedry Rekultywacji Gleb i Ochrony Torfowisk
 Katedry Uprawy Roli i Nawo¿enia Rolin Ogrodniczych, Katedry Ochrony Rolin, Katedry Warzywnictwa
z Ekonomik¹ Ogrodnictwa.
l budowa obiektów dydaktycznych w Rz¹sce tj. Vivarium pe³ni¹cego rolê obiektu wielofunkcyjnego: dydaktycznego, badawczego tak¿e komercyjnego  centrum wystawowe dla zwierz¹t domowych a wiêc bêd¹cego równie¿ zoo  parkiem zwierz¹t hodowlanych;
l budowa obiektów sportowych
 przy ul. Balickiej 253 (baseny, boiska do koszykówki i siatkówki)
 przy ul. Balickiej 120 (remont istniej¹cego boiska do pi³ki no¿nej i do tenisa ziemnego)
 przy Al. 29 listopada  na terenie starej kot³owni budowa boiska do siatkówki lub koszykówki, sauny oraz
rozbudowa istniej¹cego boiska obok akademików  adaptacja przyleg³ych pomieszczeñ do boiska na szatnie i prysznice i jego zadaszenie.
Rozwa¿ana jest równie¿ mo¿liwoæ adaptacji starej kot³owni na potrzeby Centrum Diagnostyki Molekularnej
w Rolnictwie na wniosek zg³oszony przez Miêdzywydzia³owe Studium Biotechnologii dnia 27 XII 2004 r.
b. remontowe i modernizacyjne
l kontynuacja rozpoczêtych prac remontowych i modernizacyjnych w obiektach uczelnianych zgodnie ze szczegó³owymi rocznymi planami remontowymi, których zasadniczym celem jest utrzymanie istniej¹cej substancji budynkowej w stanie, co najmniej nie pogorszonym a tak¿e poprawa warunków prowadzonej dzia³alnoci;
l kontynuacja planu grodzenia wszystkich obiektów uczelni wraz z realizacj¹ programu monitorowania wszystkich
obiektów i budynków, tak by sta³y siê bezpieczne i mog³y zostaæ objête umowami ubezpieczenia maj¹tkowego.
W 2004 roku podpisano umowê z wykonawc¹. W roku 2005 rozpoczyna siê grodzenie obiektów Campusu II od
strony torów kolejowych. Planuje siê postawienie ekranów dwiêkoch³onnych od strony Al. 29-listopada. Realizacja
zadania wymagaæ bêdzie przekazania obszaru ok. 17,4 arów pasa chodnika na rzecz Miasta Krakowa celem poszerzenia ulicy. Usprawni to wjazd z obu stron na teren campusu. Rozpoczêto procedurê przekazania na rzecz Miasta
Krakowa dzia³ki nr 60/5, KW /67807/. W³adze Miasta Krakowa sfinansuj¹ ca³¹ inwestycjê ekranów dwiêkoch³onnych
w zamian za oddany teren.
l rozpoczête zosta³y dzia³ania termomodernizacyjne, które bêd¹ kontynuowane przez najbli¿sze lata. Efektem termomodernizacji jest przede wszystkim zmniejszenie zu¿ycia energii cieplnej, co wprost przedk³ada siê na mniejsze koszty.

16

www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie

Plan Budowy Obiektów Wydz. In¿ynierii rodowiska i Geodezji oraz kompleksu sportowego przy ul Balickiej 253

l dalsze zadania zwi¹zane z modernizacj¹ obiektów dydaktycznych obejmuj¹ zmianê pokryæ dachowych i elewacji eternitowych na nowoczesne, lekkie i ekologiczne. Te dzia³ania zwi¹zane s¹ z dostosowaniem obiektów do
wymogów i standardów okrelonych w przepisach o ochronie rodowiska. Poprawi¹ tak¿e bezpieczeñstwo
w zakresie ochrony zdrowia u¿ytkowników budynków.
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c. efektywniejsze wykorzystanie nieruchomoci poprzez:
l okrelenie dzia³ek i powierzchni s³u¿¹cych do realizacji dydaktyki i badañ
l prowadzenie dzia³alnoci o charakterze komercyjnym przynosz¹cym finansowe profity Uczelni (najem, dzier¿awa, inne formy odp³atnego korzystania);
l zbycie nieruchomoci nieprzydatnych dla potrzeb Uczelni, powoduj¹cych wzrost kosztów (np. mieszkania zak³adowe, niewielkie nieruchomoci zlokalizowane poza g³ównymi orodkami dydaktyki czy badañ),
l przeprowadzenie dzia³añ powoduj¹cych poprawê funkcjonowania dydaktyki (plan zmiany siedziby niektórych
jednostek organizacyjnych), co polepszy i usprawni komunikacjê pomiêdzy Wydzia³ami, a w ostatecznym bilansie logistykê,
l uruchomienie  przede wszystkim dla studentów  przy wspó³udziale firmy przewozowej dogodnego transportu pomiêdzy campusami i obiektami dydaktycznymi. W lutym 2005 roku uruchomiono pierwsz¹ liniê busów na
trasie Gdów  Wieliczka  Kraków Al. 29-Listopada.
l wspó³udzia³ w przedsiêwziêciach o charakterze komercyjnym (np. wspólnie z w³adzami samorz¹dowymi czy
podmiotami gospodarczymi).
Do niniejszego opracowania do³¹czony jest za³¹cznik nr 3  w którym znajduje siê plan likwidacji mieszkañ zak³adowych otwieraj¹cy mo¿liwoci kumulacji rodków z przeznaczeniem ich na cele statutowe.

2. ród³a finansowania
Do podstawowych róde³ finansowania zadañ zwi¹zanych z prowadzeniem inwestycji i remontów zaliczamy:
1. Dotacje bud¿etowe  MENiS i MNiI
2. Rekompensata za maj¹tek w Rzeszowie
3. Fundusze Strukturalne, Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz rodki pochodz¹ce z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
4. rodki w³asne  ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych
5. Kredyty
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ad 1. Dotacje bud¿etowe  MENiS i MNiI
l Otrzymanie rodków na nowe inwestycje uzale¿nione jest od zakoñczenia inwestycji Budowa Wydzia³u Technologii ¯ywnoci. Wtedy mo¿na bêdzie wyst¹piæ o dotacje na nowe inwestycje budowlane i modernizacje.
ad 2. rodki pochodz¹ce z rekompensaty za maj¹tek w Rzeszowie
Decyzj¹ Senatu rozdzielono j¹ nastêpuj¹co
Lp.

Tematy zadañ

2004 rok

2005 rok

INWESTYCJE I MODERNIZACJE
1

Wydzia³ Technologii ¯ywnoci  ul. Balicka 122

2

Budynek WTiER  ul. Balicka 106 (IBMER)

3

Szklarnie dydaktyczne Wydz. Ogrodniczy  al. 29 Listopada

4

Budowa systemu TV monitoringu i ochrony obiektów uczelni

200,00

5

Budynek z przeznaczeniem na Centrum Szkoleniowe
 ul. Balicka 253 (Geodezja)

500,00

Razem

10 300,00
900,00
1 600,00

11 900,00

1 600,00

13 500,00

TERMOMODERNIZACJE
1

Budynek Jubileuszowy  al. Mickiewicza 24

350,00

300,00

2

Budynek WTiER  ul. Balicka 104

350,00

400,00

3

Budynek Wydzia³u Ogrodniczego  al. 29 Listopada 54
Razem

1 100,00
1 800,00

700,00

2 500,00

Uwaga: w zadaniach dotycz¹cych termomodernizacji bêdzie doliczony udzia³ rodków w³asnych Akademii Rolniczej

1

ZAKUP GRUNTÓW
RAZEM WSZYSTKIE ZADANIA

4 000,00
17 700,00

2 300,00

20 000,00

ad 3. Fundusze strukturalne
Uzyskanie tych rodków wymaga sporz¹dzenia studium wykonalnoci, w sk³ad którego wchodz¹ gotowe projekty dotycz¹ce danego zadania, zezwolenia na budowê. Nale¿y tak¿e zabezpieczyæ rodki w³asne w 25% wartoci zadania. Z³o¿one studium podlega weryfikacji przez komisje ekspertów.
l Aktualnie sporz¹dzono studium wykonalnoci dla zadania Ma³opolskie Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci, na
kwotê 8,0 mln z³. Zadanie to bêdzie realizowane w obiektach nowo budowanego Wydzia³u Technologii ¯ywnoci.
rodki zosta³y przyznane dla Uczelni w dniu 15.10.04. Podpisanie umowy nast¹pi w najbli¿szym czasie.
l Dla inwestycji dotycz¹cej modernizacji Campusu II oraz powstania Centrum Edukacji Gleboznawczej przygotowano Studium Wykonalnoci. Rozpoczêcie inwestycji na kwotê 7,0 mln z³ uzale¿nione jest od terminu og³oszenia II
rundy naboru wniosków.
l W realizacji jest studium wykonalnoci dla zadania Budowa krytej p³ywalni, która zlokalizowana bêdzie w Mydlnikach na terenie obiektów le¿¹cych pomiêdzy ul. Balick¹, a ul. £upaszki. Kwota przewidywana 10,0 mln z³.
 Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Aktualnie zakoñczono i rozliczono inwestycjê Termomodernizacja Budynku Wydzia³u Lenego na kwotê 1,5 mln z³.
Przygotowywane s¹ aktualnie kolejne projekty obejmuj¹ce termomodernizacjê akademików w campusie II oraz
budynku Wydzia³u Ogrodniczego.
 rodki pochodz¹ce z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (SKOZK  Spo³eczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa)
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l Przygotowano wniosek na kwotê 1,3 mln z³ na:
 dokoñczenie wymiany okien w budynku Collegium Godlewskiego
 elewacjê cian w/w budynku, na 2005 rok zosta³a przyznana kwota 200 ty z³. Inwestycja trwaæ bêdzie 2 lata.
 remont kapitalny zabytkowej szklarni przy Al. Mickiewicza 21
ad 4. rodki w³asne
l Nadwy¿ka finansowa (zysk) Uczelni powinna byæ przeznaczona na dzia³alnoæ statutow¹ Uczelni. Nadwy¿ka ta
obejmuje tak¿e rodki pochodz¹ce ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych
l rodki te przeznaczane s¹ przede wszystkim na realizacjê zamierzeñ inwestycyjnych (m.in. zakoñczenie budowy
Wydzia³u Technologii ¯ywnoci), ale mog¹ te¿ stanowiæ zabezpieczenie dla udzia³u w³asnego w dzia³aniach takich
jak  Fundusze Strukturalne, NFOiGW, WFOiGW, Narodowy Fundusz Odnowy Zabytków Krakowa.
l Przy strategii zwi¹zanej z likwidacj¹ mieszkañ zak³adowych pieni¹dze ze sprzeda¿y dzia³ek w Brzesku, Porêby Spytkowskiej oraz w Mydlnikach przekazane bêd¹ na odszkodowania dla lokatorów zajmuj¹cych aktualnie mieszkania zak³adowe, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 21.06.2001 o ochronie praw lokatorów. Wymaga to decyzji Senatu Akademii Rolniczej.
l Po wybudowaniu krytej p³ywalni w Mydlnikach i zakoñczeniu programu likwidacji mieszkañ zak³adowych planuje
siê sprzeda¿ nieruchomoci przy ul. Marka 37.
l Plan nie przewiduje zagospodarowania budynku przy ul. Królewskiej w zwi¹zku z tym proponuje siê jego sprzeda¿.
Budynek ma aktualn¹ wycenê. Rozpoczêto procedurê nabycia udzia³u Skarbu Pañstwa w tej nieruchomoci.
Poni¿ej przedstawiono w diagramach planowane terminy rozpoczêcia i zakoñczenia inwestycji w poszczególnych
latach. W planowaniu uwzglêdniæ nale¿y mo¿liwoci finansowania poszczególnych zadañ z uwzglêdnieniem róde³ finansowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na mo¿liwoæ ich wykorzystania w danym roku. Uczelniê obowi¹zuje ustawa o zamówieniach publicznych, a wiêc procedury z tym zwi¹zane wymagaj¹ dochowania terminów ustawowych. Prawid³owe zaplanowanie rodków jest podstaw¹ do ich bezpiecznego wykorzystania i rozliczenia. Istotnym
elementem jest racjonalne zdefiniowanie na jakie zadania skierowane bêd¹ te rodki. Diagram na stronie 22 przedstawia kumulacjê zadañ na lata 2004 do 2008.
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Planowane terminy:
 remontów i modernizacji obiektów
 porz¹dkowania infrastruktury
 likwidacji mieszkañ zak³adowych
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Zbiorcze zestawienie terminów realizacji inwestycji, remontów i pozosta³ych zadañ wymienionych poprzednio
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ROZDZIA£ IV
PODSUMOWANIE
G³ównym zadaniem Pionu Dyrektora Administracyjnego zmierzaj¹cym do realizacji wszystkich zaplanowanych
zadañ jest prawid³owe gospodarowanie zasobami w sposób oszczêdny i racjonalny.
Przedstawione za³o¿enia i zaprezentowane kierunki gospodarowania i zarz¹dzania nieruchomociami oraz ca³ym
maj¹tkiem Uczelni daj¹ mo¿liwoæ realizacji jednego z najwa¿niejszych celów, jakie spoczywaj¹ na zarz¹dcach i decydentach w sferze nieruchomoci  daj¹ gwarancjê korzystania z zasobów nieruchomoci zgodnie z ich spo³eczno
 gospodarczym przeznaczeniem, a w sferze ekonomicznej  racjonalizacjê w gospodarowaniu sprzyjaj¹c¹ osi¹ganiu maksymalnych korzyci finansowych. Stanowi¹ tak¿e fundament w podejmowaniu codziennych decyzji z zakresu zarz¹dzania.
Przedstawiony harmonogram zadañ inwestycyjnych i remontowych wskazuje na najwiêksz¹ kumulacjê zadañ
w latach 2005-2008. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e warunkiem rozpoczynania kolejnych zadañ inwestycyjnych jest zakoñczenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego Budowa Wydzia³u Technologii ¯ywnoci. Przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych kolejnoci rozpoczynania zadañ nale¿y braæ pod uwagê rozpoczête procedury tj. m.in. gotowe projekty,
WZiZT. Za rozpoczête zadania nale¿y uznaæ budowê budynku dla Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji, gotowy
projekt na budowê Vivarium oraz szklarni na obiekcie Campus II, a tak¿e gotowe studium wykonalnoci wraz z projektami na rozbudowê Campusu II.
Decyzja ostateczna, co do uruchomienia zadañ musi uwzglêdniaæ przep³ywy pieniê¿ne a wiêc zdolnoæ
do finansowania podjêtych zobowi¹zañ tak, by Uczelnia nie utraci³a p³ynnoci.
Otrzymanie rodków pochodz¹cych z Funduszy Strukturalnych uzale¿nione jest od udzia³u w³asnego, a realizacja zadañ opiera siê na zasadach refundacji.
Wsparciem do powy¿szego bêdzie konsekwentnie wprowadzany i realizowany etapowo program zintegrowanego
systemu zarz¹dzania Uczelni¹. Pierwszym etapem jest wdro¿ony w poprzednim roku system telekomunikacji TPSA
pomiêdzy campusami.
Zaprezentowane w opracowaniu kierunki dzia³añ Pionu Dyrektora Administracyjnego zmierzaj¹ do efektywniejszego gospodarowania zasobem nieruchomoci Uczelni, podniesienia standardu obiektów Uczelni, w których realizowane s¹ zadania statutowe, do utworzenia nowoczesnej, dobrze administrowanej uczelni rolniczej, której najwiêkszym atutem jest wysoki poziom kszta³cenia i badañ, ale tak¿e logistyczne funkcjonowanie struktur zlokalizowanych
w ró¿nych czêciach Krakowa.

Za³¹czniki do tego opracowania stanowi¹ce integraln¹ jego czêæ:
Za³¹cznik nr 1  Centralny Rejestr Maj¹tku AR (patrz str 2)
Za³¹cznik nr 2  Plan zagospodarowania obiektów Akademii Rolniczej
Za³¹cznik nr 3  Program regulacji prawnej lokali mieszkalnych
Za³¹cznik nr 4  Koncepcja rozbudowy bazy dydaktyczno-sportowej AR
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ZA£¥CZNIK NR 2

PLAN

ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW

AKADEMII ROLNICZEJ
 wg stanu na dzieñ 31.08.2004
 bez Stacji Dowiadczalnych

I
Collegium Godlewskiego
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Budynek aktualnie zajmuj¹ (powierzchnia u¿ytkowa):
1. Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny .................................................. pow.
w tym Katedra Chemii o pow. 395,00 m2
2. Administracja Rektora ................................................................. pow.
3. Administracja Dyrektora Administracyjnego ............................... pow.
4. Studium Doktoranckie ................................................................. pow.
5. KU NSZZ Solidarnoæ .............................................................. pow.
6. ZU ZNP ....................................................................................... pow.
7. Biblioteka (magazyn) .................................................................. pow.
8. Obs³uga wydzia³ów ..................................................................... pow.
9. Polskie Towarzystwo In¿ynierii Ekologicznej .............................. pow.
£¹czna powierzchnia

6 292,10 m2
722,05
394,20
22,00
20,00
20,00
200,00
808,80
2,40
8 483,95

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

PLANOWANE ZMIANY:
1. Przeniesienie magazynu Biblioteki z pomieszczeñ nr 3,4,5,6 o pow. 200,00 m2 do budynku Sto³ówki przy al. 29-listopada. Po wyremontowaniu pomieszczeñ opuszczonych przez Bibliotekê zagospodarowanie ich przez dwóch
u¿ytkowników:
 Dzia³ Aparatury (przeprowadzka z pomieszczeñ zajmowanych przy ul. Czystej 21)
Przeznaczenie dla Dzia³u Aparatury 3 pomieszczeñ w budynku Collegium Godlewskiego zajmowanych
przez magazyn biblioteki.
 Kwestura (z przeznaczeniem na archiwum)  aktualnie ksiêgowoæ nie posiada stosownego pomieszczenia,
czêæ materia³ów przechowuje: w czêci strychowej budynku przy ul. Czystej 21  niezgodne z przepisami
BHP i OPP, (s³abe stropy i przeciekaj¹cy dach) oraz w piwnicy przy ul. Czystej 21 (du¿e zawilgocenie)
Alternatyw¹ dla archiwum Kwestury s¹:
a) pomieszczenia, w których znajduj¹ siê urz¹dzenia do wentylacji budynku przy al. Mickiewicza 21 (po realizacji remontu wentylatorowi) lub,
b) czêæ magazynu centralnego przy al. Mickiewicza 21
Zagospodarowanie budynku Spichlerz przy ul. Balickiej 253 na potrzeby archiwum Uczelni.
2. Przeniesienie Katedry Chemii o pow. 395,00 m2 do czwartego segmentu Wydzia³u Technologii ¯ywnoci przy
ul. Balickiej 122.
3. Przekazanie do dyspozycji Dziekana Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego opuszczonych pomieszczeñ po Katedrze
Chemii
4. Pe³nomocnik ds. Informacji Niejawnych zosta³ przeniesiony do pokoju dotychczas zajmowanego przez firmê sprz¹taj¹c¹  pok. nr 42
5. Zwolnione pomieszczenie zajmowane przez Pe³nomocnika ds. Informacji Niejawnych przeznaczono dla Dzia³u Zamówieñ Publicznych

24

www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny
obecnie zajmowana powierzchnia dydaktyczna w m2
Collegium Godlewskiego
Budynek Jubileuszowy
Budynek przy ul. £obzowskiej 24
Zak³ad Fizyki w budynku przy ul. w. Marka

m2
6292,10
885,82
1239,12
22,63
8439,67

£¥CZNIE
powierzchnia dydaktyczna po wprowadzeniu zmian w m2
Collegium Godlewskiego
 w tym Zak³ad Fizyki
Budynek przy ul. £obzowskiej 2
Budynek Jubileuszowy po przeprowadzeniu Katedry Chemii
Katedra Chemii z Collegium Godlewskiego do budynku WT¯
Katedra Chemii z budynku Jubileuszowego do budynku WT¯
£¥CZNIE
Uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej w m2

6292,10
22,63
1239,12
388,10
395,00
497,72
8812,04
372,37

II
Budynek Administracyjny
Ul. Czysta 21, 31-120 Kraków

Budynek aktualnie zajmuj¹ (powierzchnia u¿ytkowa):
1. Administracja Rektora ................................................................. pow.
2. Administracja Dyrektora Administracyjnego ............................... pow.
3. Katedra Rolnictwa wiatowego i Doradztwa .............................. pow.
£¹czna powierzchnia

180,49
767,90
231,01
1 179,40

m2
m2
m2
m2

Dzia³ Aparatury
obecnie zajmowana powierzchnia w m2
Budynek Collegium Godlewskiego
Budynek przy ul. Czystej 21
£¥CZNIE
powierzchnia po wprowadzeniu zmian w m2
Collegium Godlewskiego
Pomieszczenia po magazynie Biblioteki w budynku Collegium Godlewskiego
£¥CZNIE
Uzyskanie dodatkowej powierzchni w m2

m2
35,00
68,30
103,30

35,00
200,00
235,00
131,70

PLANOWANE ZMIANY:
Przeprowadzenie Dzia³u Aparatury do opuszczonych pomieszczeñ magazynu Biblioteki znajduj¹cych siê obecnie
przy Al. Mickiewicza 21.
Przeznaczyæ opuszczone pomieszczenia Dzia³u Aparatury dla Sekcji ds. Gospodarki Nieruchomociami oraz Sekcji
ds. Planowania i Analiz ewentualnie dla Stanowiska ds. Gospodarki Odpadami.
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III
Budynek Pojnarówki
Ul. Czysta 21, 31-120 Kraków
Budynek aktualnie zajmuj¹ (powierzchnia u¿ytkowa):
1. Dzia³ Stra¿y
2. Dzia³ Gospodarczy
3. Katedra Rolnictwa wiatowego i Doradztwa
4. WIiG
5. Korytarz, WC, wnêka

pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
£¹czna powierzchnia

14,04
14,04
9,56
8,19
24,27
70,10

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Budynek Pojnarówki ³¹cznie z zabytkow¹ szklarni¹ zostanie przeznaczony do remontu w nastêpnym roku.
PLANOWANE ZMIANY:
1. Przeniesienie Dzia³u Stra¿y do pomieszczenia opuszczonego przez Sekcjê ds. Gospodarki Nieruchomociami
w budynku przy ul. Czystej 21.
2. Przeniesienie Dzia³u Gospodarczego do pomieszczeñ w budynku przy Czystej 21.
3. Likwidacja pomieszczeñ Katedry Rolnictwa wiatowego i Doradztwa
4. Przeniesienie WIiG do budowanego obiektu przy ul. Balickiej 253a. lub do budynku przy Al. Mickiewicza 24/28

IV
Budynek Jubileuszowy
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

Budynek aktualnie zajmuj¹ (powierzchnia u¿ytkowa):
1. Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t ............................................. pow.
2. Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji .................................... pow.
 Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów
Zielonych  pow. 140,36 m2
 Zak³ad Zastosowañ Matematyki  pow. 101,65 m2
3. Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny ................................................... pow.
 Katedra Chemii  pow. 497,72 m2
 Katedra Mikrobiologii  pow. 388,10 m2
4. Biblioteka G³ówna ........................................................................ pow.
5. Studium Wychowania Fizycznego .............................................. pow.
6. Administracja .............................................................................. pow.
7. Obs³uga Wydzia³ów ,................................................................... pow.
£¹czna powierzchnia

5 415,17 m2
4 824,45 m2

885,82 m2

1 030,70 m2
683,40 m2
33,40 m2
315,38 m2
13 188,32 m2

PLANOWANE ZMIANY:
1. Przeniesienie w przysz³oci do nowych obiektów Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji przy ul. Balickiej 253 a
 Katedry Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych
 Zak³adu Zastosowañ Matematyki
2. Przeniesienie Katedry Chemii do czêci drugiego segmentu Wydzia³u Technologii ¯ywnoci przy ul. Balickiej 122.
Przekazanie do dyspozycji Dziekana Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t pomieszczeñ opuszczonych przez Katedrê Chemii WRE o pow. 497,72 m2 Dziekanowi Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji przekazaæ powierzchniê
242,01 m2 opuszczonych przez jednostki tego Wydzia³u a na ich miejsce przenieæ katedry funkcjonuj¹ce w budynku Wydzia³u Lenego.
Przekazanie pomieszczeñ opuszczonych przez Katedrê Chemii Dziekanowi Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t
3. Przeniesienie w przysz³oci Studium Wychowania Fizycznego do centrum sportowego przy ul. Balickiej 253 a.
Zwolnione pomieszczenia przeznaczyæ dla potrzeb Biblioteki G³ównej.
Po dokonaniu zmian u¿ytkownikami Budynku Jubileuszowego zostan¹: WHiBZ, WIiG oraz Administracja.
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Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t
obecnie zajmowana powierzchnia dydaktyczna w m2
w Budynku Jubileuszowym
w budynku Wydzia³u Lenego
£¥CZNIE
powierzchnia dydaktyczna po wprowadzeniu zmian w m2
w budynku Jubileuszowym
 przejêcie pomieszczeñ po Katedrze Chemii w budynku Jubileuszowym
 utrata pomieszczeñ w budynku WL
 przeniesienie Katedry Hodowli Owiec i Kóz do budynku na Bielanach
£¥CZNIE
Uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej w m2

m2
5 415,17
427,6
5 842,77
5 415,17
497,72
-427,6
350
6 262,89
420,12

Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji
obecnie zajmowana powierzchnia w m2
Budynek Jubileuszowy
Budynek Wydzia³u Lenego
Budynek przy ul. Balickiej
£¥CZNIE
powierzchnia po wprowadzeniu zmian w m2
Nowy budynek przeznaczony dla WIiG
Budynek Jubileuszowy
 utrata powierzchni w budynku WL
£¥CZNIE
Uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej w m2

m2
4824,45
217,44
1163,5
6205,39

3020,00
4824,45
-217,44
7844,45
1639,06

V
Budynek Wydzia³u Lenego
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Budynek aktualnie zajmuj¹ (powierzchnia u¿ytkowa):
1. Wydzia³ Leny ............................................................................. pow.
2. Wydzia³ Technologii ¯ywnoci .................................................... pow.
3. Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji ................................... pow.
4. Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t ............................................ pow.
5. Wydawnictwo AR ........................................................................ pow.
6. Studium WF ................................................................................ pow.
7. Centrum Kongresowe ................................................................. pow.
8. Obs³uga Wydzia³ów .................................................................... pow.
£¹czna powierzchnia

7 587,67 m2
949,07 m2
217,44 m2
427,60 m2
88,96 m2
284,34 m2
855,88 m2
1 503,92 m2
11 914,88 m2

Wydzia³ Leny
obecnie zajmowana powierzchnia dydaktyczna w m2
budynek WL

m2
7 587,67

powierzchnia dydaktyczna po wprowadzeniu zmian w m2
budynek WL
 pomieszczenia opuszczone przez WT¯
 pomieszczenia opuszczone przez WIiG
 pomieszczenia opuszczone przez WHiBZ
£¥CZNIE
Uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej w m2

7 587,67
949,07
217,44
427,60
9181,78
1 594,11
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PLANOWANE ZMIANY:
1. Przeniesienie jednostek Wydzia³u Technologii ¯ywnoci o pow. 949,07 m2 do budynku Wydzia³u Technologii ¯ywnoci przy ul. Balickiej 122. Planowany termin przeprowadzki do po³owy 2005 roku.
2. Przeniesienie jednostek Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji o pow. 217,44 m2 do pomieszczeñ opuszczonych przez ten Wydzia³ w Budynku Jubileuszowym przy Al. Mickiewicza 24/28.
3. Przeniesienie jednostek Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t o pow. 427,60 m2 do pomieszczeñ opuszczonych
przez WRE Katedrê Chemii w Budynku Jubileuszowym przy Al. Mickiewicza 24/28.
Przekazanie do dyspozycji Dziekana Wydzia³u Lenego opuszczonych pomieszczeñ

VI
Budynek Wydzia³u Ogrodniczego
(wraz z budynkiem Szklarnie  £¹cznik)
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Budynek aktualnie zajmuj¹ (powierzchnia u¿ytkowa):
1. Wydzia³ Ogrodniczy ..................................................................... pow.
2. Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych ................................... pow.
3. Towarzystwo Ogrodnicze ............................................................. pow.
4. Fundacja WO AR ......................................................................... pow.
5. Biblioteka ..................................................................................... pow.
6. Miêdzywydzia³owe Studium Biotechnologii ................................. pow.
7. Administracja ............................................................................... pow.
8. Obs³uga Wydzia³ów ..................................................................... pow.
£¹czna powierzchnia
Wydzia³ Ogrodniczy

7 323,67 m2
8,00 m2
17,30 m2
8,80 m2
788,19 m2
35,20 m2
9,80 m2
688,51 m2
8 879,47 m2

obecnie zajmowana powierzchnia dydaktyczna w m2
Budynek Wydzia³u Ogrodniczego
Budynek Dworek
£¥CZNIE
powierzchnia dydaktyczna po wprowadzeniu zmian w m2
Budynek Wydzia³u Ogrodniczego
Budynek Dworek
Pomieszczenia po przeprowadzce WT¯ w budynku Dworek
£¥CZNIE
Uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej

m2
8637,67
221,2
8858,87

8 637,67
221,2
167,57
9 026,44
167,57

PLANOWANE ZMIANY:
1. Przekazanie pomieszczeñ zajmowanych przez Bibliotekê na potrzeby Wydzia³u Ogrodniczego. Uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej = 955,76 m2. £¹cznie = 9814,63 m2.

VII
Budynek Dworek
Al. 29 Listopada 52, 31-425 Kraków
Budynek aktualnie zajmuj¹ (powierzchnia u¿ytkowa):
1. Wydzia³ Technologii ¯ywnoci ..................................................... pow.
733,99 m2
2. Wydzia³ Ogrodniczy ..................................................................... pow.
221,20 m2
£¹czna powierzchnia
955,19 m2
PLANOWANE ZMIANY:
1. Przeniesienie Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzêcych WT¯ do budynku Wydzia³u Technologii ¯ywnoci przy
ul. Balickiej 122.
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2. Opuszczone pomieszczenia po przebudowie przeznaczyæ na potrzeby Studium Jêzyków Obcych, które proponuje
siê przenieæ z budynku przy ul. Marka 37.
3. Opuszczone pomieszczenia po przebudowie przeznaczyæ na potrzeby Wydzia³u Ogrodniczego. Alternatyw¹ jest
równie¿ przeznaczenie tych pomieszczeñ na potrzeby Miêdzywydzia³owego Studium Biotechnologii.

VIII
Budynek Sto³ówki
Ul. Klemensiewicza 3, 32-425 Kraków
Budynek aktualnie zajmuj¹ (powierzchnia u¿ytkowa):
1. Sto³ówka ...................................................................................... pow.
2. Archiwum ..................................................................................... pow.
3. Dzia³ gospodarczy (magazyn) ..................................................... pow.
4. Dzier¿awca .................................................................................. pow.
£¹czna powierzchnia

2 620,86
398,90
151,02
45,00
3 215,78

m2
m2
m2
m2
m2

PLANOWANE ZMIANY:
1. Aktualnie przygotowywany jest plan wydzielenia niezbêdnej powierzchni dla potrzeb sto³ówki (ze wzglêdu na zmiany w zakresie zasad korzystania z Funduszu Pomocy Materialnej Studentów).
2. Og³oszono przetarg na wynajem budynku w celu prowadzenia sto³ówki dla studentów i pracowników AR. Przetarg
nie wy³oni³ ¿adnego najemcy (nie wp³ynê³a ani jedna oferta), w zwi¹zku z tym planowany jest kapitalny remont
i zmiana sposobu u¿ytkowania budynku.
3. Odzyskan¹ powierzchniê przeznaczyæ na:
 oddzia³ Biblioteki G³ównej, czytelniê studenck¹, archiwum Biblioteki
Pierwsze piêtro przeznaczyæ na potrzeby biblioteki, czytelni i sali komputerowej, natomiast parter dla archiwum
w czêci pod bibliotek¹, w pozosta³ej za zaadaptowaæ powierzchniê w celach komercyjnych.

IX
Budynek Studium Jêzyków Obcych
Ul. w. Marka 37, 31-024 Kraków
Budynek aktualnie zajmuj¹ (powierzchnia u¿ytkowa):
1. Studium Jêzyków Obcych ........................................................... pow.
2. Zak³ad Fizyki WRE ...................................................................... pow.
3. Pustostan II piêtro ........................................................................ pow.
4. Mieszkania ................................................................................... pow.
5. Dzier¿awcy ................................................................................... pow.
£¹czna powierzchnia

563,24
22,63
121,08
101,76
574,72
1 383,43

m2
m2
m2
m2
m2
m2

PLANOWANE ZMIANY:
1. Przeniesienie Studium Jêzyków Obcych do budynku Dworku przy al. 29-Listopada
2. Przeniesienie Zak³adu Fizyki do budynku przy al. Mickiewicza 21 do pomieszczeñ Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego
X
1
Budynki Wydzia³u Agroin¿ynierii
Ul. Balicka 104, 120, 102, 30-149 Kraków
Budynki aktualnie zajmuje (powierzchnia u¿ytkowa):
Wydzia³ Agroin¿ynierii
Budynki przy ul. Balickiej 104 ................................................. pow.
1

4 120,06 m2

Zarz¹dzeniem 37/2004 z dnia 21.12.2004 zmieniono nazwê WTiER na Wydzia³ Agroi¿ynierii
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PLANOWANE ZMIANY:
1. Budynek przy ul. Balickiej 120 po przeprowadzonym remoncie bêdzie zagospodarowany przez Katedrê In¿ynierii
Mechanicznej i Agrofizyki.
2. Budynek przy ul. Balickiej 102 (po przekwaterowaniu mieszkañców do Spó³dzielni Mieszkaniowej  zgodnie z planem porz¹dkowania substancji mieszkaniowej bêd¹cej w zasobach Akademii Rolniczej  za³¹cznik nr 3) przeznaczony bêdzie dla potrzeb WA, dla potrzeb Katedry Podstaw Rolnictwa przeniesionej z ul. £upaszki 6.
Wydzia³ Agroin¿ynierii
obecnie zajmowana powierzchnia dydaktyczna w m2
budynki przy ul. Balickiej 104
budynek przy ul. £upaszki 6  Katedra Podstaw Rolnictwa

m2
4 120,06
184,85
4304,91

£¥CZNIE
powierzchnia dydaktyczna po wprowadzeniu zmian w m2
budynki przy ul. Balickiej 104
budynki przy ul. Balickiej 120  Katedra In¿ynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Budynek przy ul. Balickiej 102
£¥CZNIE
Uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej

4 120,06
503,41
320,28
4943,75
638,84

XI
Budynek Wydzia³u Agroin¿ynierii
Ul. Mjr £upaszki 6, 30-149 Kraków

Budynek aktualnie zajmuj¹ (powierzchnia u¿ytkowa):
1. WA  Katedra Podstaw Rolnictwa ............................................... pow.
2. Dzia³ Gospodarczy (do 30.12.2004r. zgodnie z Z. R.) ................ pow.
3. Piwnica ......................................................................................... pow.
£¹czna powierzchnia

184,85
13,12
49,03
247,00

m2
m2
m2
m2

PLANOWANE ZMIANY:
1. Przeniesienie Katedry Podstaw Rolnictwa do budynku przy ul. Balickiej 102.
Opuszczone pomieszczenia przeznaczyæ na potrzeby Wydzia³u Ogrodniczego oraz Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego.
2. W zwi¹zku z koniecznoci¹ oddania by³ego Gospodarstwa Che³m spadkobiercom, planuje siê przeznaczenie budynku na potrzeby ni¿ej wymienionych Jednostek i Stacji Dowiadczalnych. Dla potrzeb ni¿ej wymienionych jednostek planowana jest budowa stacji dowiadczalnej w Krakowie-Mydlnikach przy ul. £upaszki:
 przeniesienie z ul. Pod³u¿nej 6 Katedry Chemii Rolnej WRE (w Che³mie zajmuje pow. laboratoryjn¹ 
132,87 m2) dawny budynek WT¯.
 przeniesienie z ul. Pod³u¿nej 6 Katedry Rekultywacji Gleb i Ochrony Torfowisk WIiG  potrzebna powierzchnia to ok. 170 m2 na laboratorium
 przekazanie pomieszczeñ dla Wydzia³u Ogrodniczego (w zwi¹zku z planowan¹ wspóln¹ Stacj¹ Dowiadczaln¹ dla trzech Jednostek WO. Potrzebne pomieszczenia socjalne, ³azienka z natryskiem.
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Proponowane zagospodarowanie terenu przy ul. Balickiej 253
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1.

1.

Katedra Podstaw Rolnictwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2. i
3.
4.
5.

Katedra Uprawy Roli
i Nawo¿enia Rolin
Ogrodniczych

Katedra Ochrony Rolin

Wydzia³ Ogrodniczny

Katedra Ogólnej Uprawy
Roli i Rolin

Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny

STAN OBECNY

www.ar.krakow.pl
czêæ budynku

2 gara¿e

184,85

52,00

50,00
110,00
24,00
39,00
60,00
54,00
337,00

123,00
86,00
10,00
402,00

5 gara¿y
pom. laborat.
pom. w piwnicy

2 gara¿e
czêæ stodo³y
magazyn
gara¿ blaszak
barak szwed
szklarnia

183,00

Wiata i czêæ stodo³y

Pomieszczenie

pow.
[m2]

1,5853

0,2400

0,8153

0,8153

0,5300

Pow.
U¿ytkowa
dzia³ki
Nr 15/1

Zestawienie powierzchni przy ul. Balickiej 253 (stan obecny i stan proponowany)

Katedra Rekultywacji Gleb
i Ochrony Torfowisk

Wydzia³ In¿ynierii rodowiska
i Geodezji

Katedra Uprawy Roli i Nawo¿enia
Rolin Ogrodniczych

Katedra Ochrony Rolin

Wydzia³ Ogrodniczny

Katedra Fizjologii Rolin

Katedra Chemii Rolnej
po przeniesieniu z Che³mu

Katedra Ogólnej Uprawy
Roli i Rolin

Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny

STAN PROPONOWANY

pom. laboratoryjne

2 gara¿e

2 gara¿e
czêæ stodo³y
magazyn
gara¿ blaszak
barak szwed
szklarnia

3 pom. dydaktyczne
sala dydaktyczna
zaplecze socjalne
³azienka z natryskami

zaplecze dydaktyczne
hala wegetacyjna
szklarnia

5 gara¿y
pom. laborat.
pom. w piwnicy

Wiata i czêæ stodo³y

Pomieszczenie

20,00

52,00

50,00
110,00
24,00
39,00
60,00
54,00
337,00

100,00

123,00
86,00
10,00
402,00
170,00
550,00
50,00
770,00

183,00

pow.
[m2]

1,9453

0,1000

0,8153

0,2500

0,2500

0,5300

Pow.
U¿ytkowa
dzia³ki
Nr 15/1
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XII
Budynek Wydzia³u Technologii ¯ywnoci
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków

Budynek aktualnie zajmuj¹ (powierzchnia u¿ytkowa)
1. Wydzia³ Technologii ¯ywnoci ..................................................... pow.
2. Administracja ................................................................................ pow.
3. Obs³uga Wydzia³u ........................................................................ pow.
£¹czna powierzchnia

3 567,90
12,60
450,75
3 820,25

m2
m2
m2
m2

Proponowane zmiany
1. Przeniesienie wszystkich Katedr Wydzia³u Technologii ¯ywnoci do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Balickiej 122.
2. Wybudowanie hali technologicznej Segmentu V ze rodków w³asnych Wydzia³u Technologii ¯ywnoci.
Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
obecnie zajmowana powierzchnia w m2
Budynek przy ul. Balickiej 122
Wydzia³ T¯ w budynku WL
Wydzia³ T¯ w budynku Dworek przy al. 29-Listopada
£¥CZNIE
powierzchnia po wprowadzeniu zmian w m2
Budynek przy ul. Balickiej 122
 utrata powierzchni w budynku Wydzia³u Lenego
 utrata powierzchni w budynku Dworek przy al. 29-Listopada
Zajêcie powierzchni w budynku przy ul. Balickiej 122 przez Katedrê Chemii
£¥CZNIE
Uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej

m2
3567,9
949,07
733,99
5 250,96

8260,2
-949,07
-733,99
892,72
7367,48
2 116,52

XII
Budynek Dworek
Ul. Balicka 253, 30-149 Kraków
Budynek aktualnie wy³¹czony z u¿ytkowania. Sporz¹dzany jest projekt zagospodarowania a tak¿e rozstrzygniêto
przetarg na wykonawcê robót remontowych. Prace rozpoczêto w IV kw. 2004 roku. Obiekt docelowo ma s³u¿yæ jako
Centrum Szkoleniowe dla pracowników Akademii Rolniczej. Planowane zakoñczenie prac w po³owie 2005 r.

XIII
Budynek Spichlerz
Ul. Balicka 253, 30-149 Kraków
Budynek aktualnie zajmuje:
1. Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t (Katedra ¯ywienia Zwierz¹t)
2. Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny (Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Rolin)
PLANOWANE ZMIANY:
1. Przeniesienie Katedry ¯ywienia Zwierz¹t WHiBZ do maj¹cego powstaæ Vivarium w Rz¹sce
2. Nisk¹ czêæ budynku nale¿y przeznaczyæ na cele dydaktyczne dla dotychczasowych u¿ytkowników. Opuszczone
pomieszczenia po WHiBZ oraz Spichlerz przeznaczyæ na Archiwum Uczelniane po przeprowadzeniu prac remontowo-modernizacyjnych.
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XIV
Dom Akademicki przy ul. Jab³onowskich
Proponowane zmiany
Modernizacja i adaptacja parteru (pomieszczeñ aktualnego pustostanu po ZOZ) dla potrzeb sto³ówki (restauracyjnych). Nowo zlokalizowana sto³ówka bêdzie mia³a niezale¿ne wejcie od strony ul. Czapskich i w zwi¹zku z tym bêdzie mog³a prowadziæ dzia³alnoæ komercyjn¹. Opuszczone pomieszczenie po sto³ówce zaadaptowane bêdzie dla
potrzeb Domu Studenckiego. Pomieszczenia sto³ówki  og³oszono przetarg na najem tych pomieszczeñ w celu kontynuowania dzia³alnoci sto³ówki studenckiej. Rozwa¿ana jest mo¿liwoæ zaadaptowania pomieszczeñ po ZOZ na
wynajem dla celów komercyjnych typu prywatna klinika medyczna lub kancelarie notarialne.

XV
ARKA
Al. 29 Listopada
Po przeprowadzeniu remontu obiekt powinien zostaæ przeznaczony do prowadzenia dzia³alnoci na rzecz spo³ecznoci akademickiej.
Poni¿ej projekt zagospodarowania terenu przed ARK¥.

XVI
KOT£OWNIA
Al. 29 Listopda
Rozwa¿ana jest mo¿liwoæ zaadaptowania pomieszczeñ starej kot³owni na potrzeby rekreacyjno-sportowe, albo
na potrzeby Centrum Diagnostyki Molekularnej w Rolnictwie.
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XVII
AKADEMIKI
Al. 29 Listopada
Wydzielana jest czêæ powierzchni na parterze akademików na prowadzenie ma³ej gastronomii. Zapewni¹ one
podstawowe ca³odzienne posi³ki dla studentów.
XVIII
Stacje Dowiadczalne
Likwidacja Stacji Dowiadczalnych w Przegorza³ach i Olszanicy  po uregulowaniu praw w³asnoci zgodnie
z przyjêt¹ strategi¹ z uwzglêdnieniem art. 207 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(dokonanie wpisu wieczystego u¿ytkowania dla Akademii Rolniczej.)
Przeniesienie stacji dowiadczalnych Katedry Rozrodu Zwierz¹t w Przegorza³ach do Stacji w Bielanach (do pomieszczeñ zwolnionych przez dzier¿awcê). Przeniesienie Stacji Dowiadczalnej Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierz¹t w Przegorza³ach oraz Katedry Hodowli Trzody Chlewnej w Olszanicy do Vivarium w Rz¹sce, które
Uczelnia planuje wybudowaæ.
Rozpoczêto prace zwi¹zanych z adaptacj¹ budynku na Bielanach (budowa tego budynku zosta³a przerwana w 1994 r.)
z przeznaczeniem na przeniesienie laboratoriów Katedry Hodowli Owiec i Kóz z budynku przy al. Mickiewicza 24.
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ZA£¥CZNIK NR 3

PROGRAM REGULACJI PRAWNEJ LOKALI MIESZKALNYCH
AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KO££¥TAJA W KRAKOWIE

I. Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 12.09.1990r o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z póniejszymi zmianami);
2. Ustawa z dnia 15.12.2000r o zasadach zbywania mieszkañ bêd¹cych w³asnoci¹ przedsiêbiorstw pañstwowych,
niektórych spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu Pañstwa, pañstwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkañ bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa (Dz. U z 2001r Nr 4, poz. 24 z póniejszymi zmianami);
3. Ustawa z dnia 24.06.1994r o w³asnoci lokali (t. j. Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 903 z póniejszymi zmianami);
4. Ustawa z dnia 21.06.2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z póniejszymi zmianami);
5. Kodeks cywilny
Akty wewnêtrzne Akademii Rolniczej w Krakowie
1. Uchwa³a Senatu Nr 58/2002 z dnia 20.09.2002;
2. Uchwa³a Senatu Nr 25/2003 z dnia 28.03.2003;
II. Informacje ogólne
Akademia Rolnicza w Krakowie udostêpnia swoje lokale mieszkalne najemcom, g³ównie pracownikom, by³ym pracownikom lub ich spadkobiercom na podstawie umów najmu lokali mieszkalnych. W zwi¹zku z powy¿szym w sprawach proceduralnych zastosowanie maj¹ przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, o w³asnoci lokali, o zasadach
zbywania mieszkañ zak³adowych a tak¿e przepisy kodeksu cywilnego  o najmie.
Umowy zawarte przez Uczelniê w wiêkszoci s¹ umowami zawartymi na czas nieoznaczony (40), czêæ umów
zawarta jest na czas trwania umowy o pracê z Akademi¹ (27) a czêæ umów zawartych jest na czas oznaczony (6).
Akademia posiada tak¿e 10 lokali mieszkalnych nie zasiedlonych.
Uczelnia podejmuje dzia³ania zwi¹zane z uregulowaniem sytuacji prawnej najemców z uwzglêdnieniem swoich interesów o charakterze dydaktyczno  naukowym, sytuacj¹ finansow¹ a tak¿e z sytuacj¹ pracowników (by³ych pracowników). Uczelnia nie dysponuj¹c odpowiednim zasobem lokalowym nie powinna pe³niæ roli podmiotu zajmuj¹cego siê
wynajmem mieszkañ. Jednak dla swoich pracowników lub by³ych pracowników bêd¹cych najemcami lokali w zasobach mieszkaniowych Akademii mo¿e udzieliæ wsparcia i pomocy w ostatecznym uregulowaniu tych zagadnieñ.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze okolicznoci rozpatrywane s¹ nastêpuj¹ce warianty:
1. Prusy: wydzielenie geodezyjne dzia³ki, na której znajduj¹ siê dwa budynki mieszkalne (³¹cznie 8 mieszkañ w budynkach 1B i 1C; budynek (Prusy 1 D), który po modernizacji i adaptacji w 1971r uzyska³ status budynku mieszkalnego  obecnie zamieszkuj¹ w nim 4 rodziny (byli pracownicy RZD); budynek (Prusy 1 E)  czworak  obecnie zamieszkuj¹ w nim 3 rodziny.
Etapem rozpoczynaj¹cym procedurê zbywania tych mieszkañ dotychczasowym najemcom jest ustalenie, czy lokale mieszkalne w tych budynkach spe³niaj¹ wymogi samodzielnych lokali mieszkalnych w rozumieniu ustawy o w³asnoci lokali tzn. czy stanowi¹ izbê lub zespó³ izb wyodrêbnionych w ramach budynku trwa³ymi cianami i s¹ przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, który to zespó³ wraz z pomieszczeniami przynale¿nymi s³u¿y zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych. Samodzielnoæ lokalu stwierdzaj¹ w³aciwe organy w sprawach architektury.
Równoczenie nale¿y uregulowaæ sytuacjê prawn¹ najemców do wymogów okrelonych w art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 15.12.2000r o zasadach zbywania mieszkañ bêd¹cych w³asnoci¹ przedsiêbiorstw pañstwowych, niektórych
spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu Pañstwa, pañstwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkañ bêd¹cych
w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa.
Po uzyskaniu stosownego zawiadczenia o samodzielnoci lokali nale¿y dokonaæ ich wydzielenia, ustalenia udzia³ów w czêciach wspólnych nieruchomoci i prawie wieczystego u¿ytkowania gruntów, wyceny rynkowej i obliczenia obni¿ki z tytu³u pracy na Akademii oraz z tytu³u lat najmu lokali. Czynnoci¹ koñcz¹c¹ bêdzie podpisanie stosownego aktu notarialnego sprzeda¿y.
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W interesie Uczelni jest dokonaæ sprzeda¿y wszystkich lokali, w ten sposób Uczelnia nie bêdzie cz³onkiem wspólnoty mieszkaniowej, a w zwi¹zku z tym nie bêdzie partycypowaæ w kosztach zarz¹dzania nieruchomoci¹ wspóln¹.
a) Prusy (1 F): budynek przylegaj¹cy do m³yna. W budynku tym zamieszkuj¹ 4 rodziny. Z uwagi na jego stan
techniczny nie jest mo¿liwym dalsze jego wynajmowanie na cele mieszkalne.
2. Mieszkania zlokalizowane w Krakowie przy ul. Spiczakowa 4  po zakoñczeniu procedury regulacji stanu prawnego nieruchomoci  wydzielenie geodezyjne dzia³ki, wyodrêbnienie samodzielnych lokali, ich wycena wraz z udzia³em
w czêciach wspólnych nieruchomoci i sprzeda¿ dotychczasowym najemcom (zajête s¹ cztery lokale mieszkalne
 trzy lokale obecnie zajmuj¹ pracownicy uczelni). W budynku dydaktycznym przy ul. Spiczakowa 6 znajduje siê
1 lokal mieszkalny. Mieszkanie to pozostaje w zasobach Uczelni jako mieszkanie zak³adowe.
3. Mieszkania zlokalizowane w budynku przy ul. Marka 37- 3 lokale mieszkalne. Z uwagi na fakt, i¿ mieszkania te
znajduj¹ siê w budynku przeznaczonym na cele dydaktyczne  Studium Jêzyków Obcych zasadnym jest, aby ca³y obiekt móg³ byæ przeznaczony na te cele.
W zwi¹zku z tym proponuje siê najemcom zmianê lokalu mieszkalnego poprzez umo¿liwienie im wykupienia udzia³u cz³onkowskiego w spó³dzielni mieszkaniowej z mo¿liwoci¹ nabycia w³asnociowego prawa do lokali mieszkalnych z zasobów spó³dzielni lub odrêbn¹ w³asnoæ lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych spó³dzielni.
Wybór formy nawi¹zania stosunku prawnego ze spó³dzielni¹ uzale¿niony bêdzie od woli najemcy. Dla mieszkañców tych proponujemy lokale mieszkalne w nowych budynkach spó³dzielczych na terenie Krakowa.
4. Mieszkania zlokalizowane na terenie Wydzia³u Agroin¿ynierii w Krakowie przy ul. Balickiej 102  9 mieszkañ, z czego jedno bêdzie oddane do dyspozycji AR w dniu 30.06.2004r.  obecnie 8 mieszkañ. Propozycja rozwi¹zania
okrelona proceduralnie jak w pkt. 4, dla tych najemców proponujemy lokale mieszkalne z zasobów spó³dzielni
mieszkaniowej posiadaj¹cej budynki mieszkalne w rejonie ul. Balickiej w Krakowie.
5. Rz¹ska: budynek przy ul. Krakowskiej 6b  do rozbiórki. Najemcy 3 lokali mieszkalnych powinni otrzymaæ ofertê
jak w pkt. 5 tj. przeniesienie do spó³dzielni mieszkaniowej.
Budynek przy ul. Krakowskiej 6c  wydzielenie lokali i sprzeda¿.
6. Garlica Murowana  sprzeda¿ lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom zgodnie z procedur¹ okrelon¹
w pkt. 1. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wyrazi³ zgodê na dokonanie podzia³u geodezyjnego dzia³ki i po wydzieleniu dzia³ek, na których znajduj¹ siê posadowione budynki mieszkalne mo¿e nast¹piæ rozpoczêcie
procedury zbywania.
Budynek zamieszkiwany przez dwie rodziny  dzia³ka do wydzielenia, ustanowienie odrêbnej w³asnoci lokali
i udzia³u w czêciach wspólnych nieruchomoci  sprzeda¿ z uwzglêdnieniem ulgi.
7. Olszanica  w budynku przy ul. Korzeniaka 61 znajduj¹ siê 4 lokale mieszkalne, jeden lokal mieszkalny  Mieszkanie zostanie zwolnione z dniem 30.06.2005r. Rozpoczêto procedurê uregulowania prawa w³asnoci AR do budynku. Po uzyskaniu stosownych w tej sprawie decyzji pojawi siê mo¿liwoæ sprzeda¿y mieszkañ dotychczasowym
najemcom  pracownikom Uczelni.
8. Bielany  procedurê zbywania mieszkañ uniemo¿liwia w chwili obecnej nie uregulowany stan prawny nieruchomoci. Wydaje siê byæ koniecznym po zakoñczeniu regulacji prawnej nieruchomoci pozostawienie mieszkañ w budynkach zlokalizowanych w centrum stacji w zasobach AR.
9. Przegorza³y  z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomoci, usytuowanie budynku mieszkalnego w centrum stacji oraz plany Uczelni zwi¹zane z przeniesieniem obiektów dydaktycznych do nowej siedziby na Bielanach
 proponuje siê  po przeniesieniu stacji przekazanie ca³ego terenu wraz z zabudowaniami do zasobu nieruchomoci Skarbu Pañstwa, co w konsekwencji spowoduje przejêcie przez Gminê Kraków budynku mieszkalnego wraz
z najemcami. Podobnie jak w Olszanicy- zakoñczenie regulacji prawnej nieruchomoci spowoduje mo¿liwoæ wydzielenia mieszkañ i ich sprzeda¿ dotychczasowym najemcom.
10. Porêba Spytkowska 1  wydzielenie i sprzeda¿ lokali mieszkalnych dotychczasowym mieszkañcom  byli pracownicy RZD Okocim.
Alternatywnym rozwi¹zaniem jest sprzeda¿ ca³ej nieruchomoci o pow. ok. 14 ha wraz z zabudowaniami i dofinansowanie przeniesienia najemców do lokali zastêpczych. Mo¿liwa jest sprzeda¿ nieruchomoci wraz z najemcami o ile nie skorzystaj¹ oni z prawa pierwszeñstwa.
III. Harmonogram realizacji programu
1. 2005  przygotowanie procedury formalnoprawnej tj. podjêcie przez Senat stosownej uchwa³y przyjmuj¹cej zasady
zbywania lokali mieszkalnych Uczelni, rozpoczêcie procedury wydzielania lokali mieszkalnych i ich wyceny. Zawarcie
stosownego porozumienia ze spó³dzielniami mieszkaniowymi oraz przedstawienie propozycji zawarcia stosownych
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umów ze spó³dzielni¹ dla najemców, o których mowa w pkt. III 4 i 5. Rozpoczêcie procedury sprzeda¿y mieszkañ,
przekwaterowania uprawnionych osób do okrelonych lokali mieszkalnych. Opracowanie programu finansowego
z tytu³u odszkodowania dla osób przechodz¹cych do spó³dzielni mieszkaniowych.
2. Rozpoczêcie procedury sprzeda¿y wolnych lokali mieszkalnych.
3. 20052007/2008  Kontynuacja sprzeda¿y mieszkañ zak³adowych, realizacja porozumienia ze spó³dzielni¹ w zakresie udostêpniania lokali mieszkalnych dla wskazanych osób.
4. 2005  uruchomienie realizacji programu finansowego odszkodowania dla osób przechodz¹cych do spó³dzielni
mieszkaniowych.
Po przeprowadzeniu powy¿szej procedury w zasobach mieszkaniowych Akademii powinny pozostaæ nastêpuj¹ce lokale:
1. Kraków ul. £obzowska 24
2. Prusy 1 A  budynek administracyjno  mieszkalny
3. Krynica Czarny Potok 71
4. ul. Spiczakowa  budynek dydaktyczny
5. Rz¹ska ul. Krakowska 4
6. Rz¹ska ul. Krakowska
7. Rz¹ska ul. Krakowska 2A o ile nie bêdzie zachodzi³a koniecznoæ zmiany sposobu u¿ytkowania ca³ego budynku
z przeznaczeniem na cele dydaktyczne;
8. mieszkanie w DS. M³odoæ

V. Zagro¿enia realizacji programu
1. niekorzystna dla Akademii zmiana przepisów ustawowych reguluj¹cych procedury zbywania mieszkañ zak³adowych lub innych przepisów, w oparciu o które zosta³ opracowany niniejszy program;
Zmiana przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów obowi¹zuj¹ca od 05.02.2005 r. wprowadzi³o istotn¹
zmianê w zakresie przeprowadzenia eksmisji. Nie ma ju¿ mo¿liwoci przeprowadzenia eksmisji na bruk,
gdy¿ najemca w ka¿dej sytuacji zyskuje prawo do pomieszczenia tymczasowego (o najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej dla ka¿dej eksmitowanej osoby). Komornik nie przeprowadzi ju¿ eksmisji jeli nie
zostanie wskazane takie pomieszczenie. Wprawdzie nie nale¿y do obowi¹zków wynajmuj¹cego (AR) znalezienie pomieszczenia tymczasowego nie mniej jednak le¿y takie dzia³anie w dobrze pojêtym interesie
wynajmuj¹cego. Ta sytuacja prawna stwarza równie¿ zagro¿enie wzrostem zaleg³oci czynszowych i tak
naprawdê poczuciem bezkarnoci najemców z tego tytu³u. Nale¿y uznaæ tê zmianê przepisów za bardzo
niekorzystn¹ dla wynajmuj¹cych i tym bardziej jak najszybciej rozpocz¹æ procedury uregulowania kwestii
mieszkaniowych opracowanych w niniejszym programie.
Na koniec 2004 r. zad³u¿enie najemców z tytu³u czynszów wynosi³o kwotê 30.021,96 z³, a z uwagi na nowe przepisy istnieje uzasadnione prawdopodobieñstwo znacznego wzrostu tych zaleg³oci.
2. brak uprawnionych lub chêtnych na nabycie wszystkich lokali  powoduje to sytuacjê, w której Akademia staje siê
cz³onkiem wspólnoty mieszkaniowej i zobowi¹zana bêdzie do ponoszenia kosztów zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹ proporcjonalnie do posiadanego udzia³u;
3. trudnoci zwi¹zane z przed³u¿aj¹c¹ siê procedur¹ regulacji stanów prawnych mog¹ powodowaæ koniecznoæ ponoszenia niezbêdnych nak³adów na utrzymanie substancji mieszkaniowej w stanie nie zagra¿aj¹cym mieszkañcom
 naprawy, konserwacje, drobne remonty. W 2003 r.  zgodnie z planem remontów  na ten cel zosta³a wydatkowana kwota 126.000,00 z³. Z ka¿dym rokiem zakres minimalnych nak³adów na remonty budynków mieszkalnych
bêdzie coraz wiêkszy z uwagi na stan techniczny substancji mieszkaniowej i wynikaj¹ce z przepisów prawa obowi¹zki w³aciciela jako wynajmuj¹cego.
4. regulacji stanów prawnych mog¹ przed³u¿yæ dzia³ania podjête przez gminy w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególnoci mo¿e to spowodowaæ wstrzymanie procedur
podzia³u i wydzielania nieruchomoci;
5. brak zainteresowania lub brak zgody na skorzystanie z propozycji Akademii przez osoby bêd¹ce najemcami uczelnianych lokali mieszkalnych zarówno na nabycie mieszkañ jak i na skorzystanie z propozycji przeniesienia do spó³dzielni mieszkaniowych i skorzystania z programu odszkodowania finansowego.
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VI. Mocne strony realizacji
1. Ostateczne uregulowanie sytuacji prawnej mieszkañ zak³adowych Uczelni, co w konsekwencji spowoduje, ¿e Akademia zaprzestanie pe³niæ funkcjê w³aciciela budynków mieszkalnych i wynajmuj¹cego w zwi¹zku z tym nie bêd¹
na niej ci¹¿y³y ustawowe obowi¹zki wynikaj¹ce z pe³nienia tych funkcji;
2. Zabezpieczenie obecnym najemcom (pracownikom i by³ym pracownikom Uczelni) praw do lokali mieszkalnych
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa poprzez sprzeda¿ odrêbnej w³asnoci lokali wraz z udzia³em w czêciach wspólnych nieruchomoci lub poprzez umo¿liwienie skorzystania z bardzo atrakcyjnej formy nabycia mieszkañ w zasobach spó³dzielni mieszkaniowych przy uwzglêdnieniu odszkodowania finansowego Uczelni;
3. Nie ponoszenie w latach przysz³ych kosztów remontów oraz bie¿¹cych napraw substancji mieszkaniowej, która jest
ogólnie w z³ym stanie. W roku 2003 koszty remontów niewielkiej czêci budynków mieszkalnych wynios³y
126.610,00 z³, na rok 2004 zosta³y z³o¿one wnioski o remonty mieszkañ na kwotê ponad 700.000,00 z³. W latach
nastêpnych (23 lat) koszty te bêd¹ co najmniej na poziomie roku 2004 z uwagi na stan techniczny budynków.
Trzeba podkreliæ, i¿ przychody z tytu³u najmu lokali mieszkalnych nie pokrywaj¹ nawet czêci kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej. Planowane przez Ustawodawcê uwolnienie regulacji stawek czynszowych od 2005 r.
i mo¿liwoæ nawet znacznego podwy¿szenia czynszu nie pokryje wszystkich niezbêdnych kosztów zwi¹zanych
z utrzymaniem budynków mieszkalnych.
W 2004r planowano przeprowadziæ niezbêdne remonty w kwocie 28.200,00 z³. Faktycznie wykonano remontów na
kwotê 60.776,58 z³ a wnioski obejmowa³y remonty mieszkañ na kwotê 760.000,00 z³. Koszty te s¹ uzasadnione z³ym
stanem technicznym budynków.
Wnioski na 2005r obejmuj¹ kwotê 700.000,00 z³, co z niewykonanymi wnioskami z lat ubieg³ych daje ³¹czn¹ do wykonania wartoæ remontów mieszkañ na kwotê ponad 1.400.000,00 z³.
Realizuj¹c remonty mieszkañ chocia¿by w minimalnym zakresie obci¹¿aj¹cym wynajmuj¹cego (utrzymanie substancji w stanie nie pogorszonym i nie zagra¿aj¹cym ¿yciu i zdrowiu najemców) w kwocie 20.000,00 z³ na jedno mieszkanie daje kwotê 2.160.000,00 z³  AR posiada 108 mieszkañ zak³adowych.
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ZA£¥CZNIK NR 4

KONCEPCJA

BUDOWY BAZY DYDAKTYCZNO-SPORTOWEJ

AR

W zwi¹zku ze stale wzrastaj¹ca liczb¹ studentów i ze wzglêdu na ich potrzeby sportowo-dydaktyczne zosta³a
przygotowana koncepcja rozbudowy istniej¹cego zaplecza sportowego o dodatkowe obiekty. Pod uwagê zosta³y
wziête dwa mo¿liwe do modernizacji i inwestycji obszary, a mianowicie: Campus II przy al. 29-Listopada oraz Campus III przy ul. Balickiej. Uzasadnieniem wyboru Campusu II jest istnienie w jego obrêbie trzech akademików (dwa
nale¿¹ do Akademii Rolniczej). Takie skupienie spo³ecznoci akademickiej w jednym miejscu obwarowane jest koniecznoci¹ zapewnienia jej odpowiedniego zaplecza nie tylko dydaktycznego, ale równie¿ i sportowego. Dlatego te¿
planuje siê modernizacjê istniej¹cego ju¿ boiska poprzez jego rozbudowê. Jednoczenie w obrêbie tego samego rejonu rozpatrywane s¹ mo¿liwoci zagospodarowania budynku kot³owni, który spe³nia³by funkcje uzupe³niaj¹ce
w stosunku do bazy sportowej tego obszaru.
W przypadku Campusu III zamierza siê wykorzystanie dotychczas niezagospodarowanych obszarów nieruchomoci, przebudowê istniej¹cych obiektów oraz wybudowanie nowych. Obrazem planów rozwojowych dotycz¹cych tego
rejonu jest za³¹czona do niniejszego opracowania mapka (str 17), która stanowi punkt wyjcia koncepcji powstania
orodka dydaktyczno-sportowego. W jego ramach maj¹ powstaæ miêdzy innymi takie obiekty jak: boiska oraz kryta
p³ywalnia.
Koncepcja powstania basenu zak³ada budowê obiektu o wysokim standardzie u¿ytkowym i funkcjonalnym, przy
wykorzystaniu najnowszych technologii, które prze³o¿¹ siê w przysz³oci na unikniêcie kosztów zwi¹zanych z pracami remontowymi. Planuje siê zagospodarowanie w tym celu dwóch opuszczonych przez Katedry dotychczas tam siê
znajduj¹ce Stodó³ z przybudówk¹. W konsekwencji ma powstaæ obiekt spe³niaj¹cy kryteria MENiS, atrakcyjny z punktu widzenia mo¿liwoci wykorzystania go pod k¹tem organizacji szkoleñ, dodatkowych zajêæ oraz zawodów o zasiêgu nie tylko lokalnym, ale równie¿ i krajowym. Jednoczenie bierze siê pod uwagê wykorzystanie takiego obiektu
w celach rekreacyjnych, co zapewni³oby samofinansowanie siê krytej p³ywalni, a to pozwoli³oby unikn¹æ koniecznoci dotowania obiektu.
Budowa basenu, jak równie¿ pozosta³ych obiektów sportowych przedstawionych w planie w chwili obecnej jest korzystnie promowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu i znalaz³a siê w jej celach strategicznych. Dodatkowo istnieje mo¿liwoæ wykorzystania w celu sfinansowania inwestycji rodków unijnych w ramach funduszy
strukturalnych, które gwarantuj¹ zrefundowanie 75% poniesionych nak³adów.
Akademia Rolnicza nie posiada obecnie obiektów sportowych o tak zró¿nicowanym przeznaczeniu, odpowiednim
standardzie i funkcjonalnoci. Powstanie ich wi¹za³oby siê z mo¿liwoci¹ zapewnienia studentom odpowiedniej bazy
dydaktyczno-sportowo-szkoleniowej, jak równie¿ ograniczy³oby ponoszenie wci¹¿ wzrastaj¹cych kosztów prowadzenia zajêæ poza obiektami Uczelni.
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