UCHWAŁA NR CI/947/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 1997 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/851/97 z dnia 27 sierpnia 1997 r. dotyczącej
wyrażenia zgody na ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58
poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/, art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, oraz § 5 uchwały
Nr XLII/395/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie ulg
i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenach „obszarów strategicznych” Rada
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia się brzmienie paragrafu 1 na:
„Rada Miasta Krakowa wyraża zgodę na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej
w Krakowie pod nazwą „Krakowski Park Technologiczny”, na trzech obszarach,
określonych w załączniku do niniejszej uchwały:
• Obszar Nr 1 (A) w Pychowicach (III Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego)
• Obszar Nr 2 (B) w Czyżynach (Politechnika Krakowska)
• Obszar Nr 3 (C) w Pleszowie (Kraków - Wschód, Huta im. T. Sendzimira).”
§ 2.
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

Załącznik do uchwały Nr CI/947/97
Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 1997 r.

Szczegółowy opis granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Krakowski Park Technologiczny” w Krakowie
OBSZAR NR 1 (A)
Obręb: Nr 35 Kraków-Podgórze (sekcja mapy 685, 686)
Obręb: Nr 38 Kraków-Podgórze (sekcja mapy 1911)
Opisywany obszar specjalnej strefy ekonomicznej (SSE-KPT) zlokalizowany jest
w południowo-zachodniej części Krakowa. Obejmuje on swoim zasięgiem
nieruchomości gruntowe uwidocznione w obrębach nr 35 i 38 jednostki ewidencyjnej
Kraków-Podgórze, o łącznej powierzchni 19 ha 34 a 82 m2.
Granica obszaru przebiega wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 205 od
punktu granicznego, który jest południowo-zachodnim narożem działki nr 205 z działką
nr 182/9. Następnie biegnie północno-wschodnią i wschodnią granicą działki nr 205 do
granicy z działką nr 172 i dalej wzdłuż północnej granicy działki nr 172 do granicy
z działką nr 207.
Dalej granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 207 oraz północnej,
wschodniej i południowej granicy działki nr 13, położonej w obrębie nr 35 do
wspólnego punktu z działką nr 207, gdzie załamuje się w kierunku północnym.
Następnie granica załamuje się w kierunku zachodnim na granicy działki nr 171/2, 169,
168 i 167 i dochodzi do wspólnego punktu granicznego z działką nr 205. Dalej granica
biegnie wzdłuż południowego brzegu działki nr 195 do wspólnego punktu z działką
nr 157 i biegnie wzdłuż zachodnio-południowej granicy działki nr 157 do wspólnego
punktu z działką nr 205.
OBSZAR NR 2 (B)
Obręb: Nr 6 Kraków-Nowa Huta (sekcje mapy 924-D, 925-C i 974-B)
Opisywany obszar SSE-KPT zlokalizowany jest we wschodniej części Krakowa.
Obejmuje on swoim zasięgiem nieruchomości gruntowe uwidocznione w obrębie nr 6
jednostki ewidencyjnej Kraków-Nowa Huta, o łącznej powierzchni 29 ha 53 a 19 m2.
Granica zachodnia obszaru przebiega od punktu 1 położonego na zachodniej granicy
działki nr 21/26 w odległości 20 m od istniejącego budynku I.P.Sz. w kierunku
północnym do punktu 2, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim,
biegnąc do punktu 3, wzdłuż granicy działki nr 21/26 z działką nr 30.
Od punktu 3 granica biegnie w kierunku północnym przez punkt 4, gdzie zmienia
kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu 5, położonego przy ul. Bora
Komorowskiego. W punkcie 5 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do
punktu 6 wzdłuż ul. Bora Komorowskiego, dalej wzdłuż ul. Okulickiego. W punkcie 6
granica zmienia kierunek na południowo-wschodni, biegnie prostoliniowo do punktu 7,
gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 8, położonego na
wschodniej krawędzi ul. Skarżyńskiego. Od punktu 8 granica biegnie północnowschodnią stroną ul. Skarżyńskiego do punktu 9.

-2W punkcie 9 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie prostolinijnie do
punktu 10, w odległości 15 m od budynku I.P.Sz. W punkcie 10 granica załamuje się
w kierunku zachodnim i biegnie środkiem pomiędzy budynkami I.P.Sz. i Hamowni
dochodząc do punktu 1, położonego na granicy działki nr 21/26 z działką nr 30.
OBSZAR NR 3 [C]
Obręb: Nr 20 Kraków-Nowa Huta (sekcja mapy 1031)
Opisywany obszar SSE-KPT zlokalizowany jest we wschodniej części Krakowa.
Obejmuje on swoim zasięgiem część nieruchomości gruntowej uwidocznionej
w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej Kraków-Nowa Huta, o łącznej powierzchni
17 ha 60 a.
Granica obszaru przebiega od punktu 1 położonego w południowo-zachodnim narożu
działki nr 1/43, w kierunku północno-wschodnim przez punkty 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9,
położone wzdłuż granicy z działką nr 1/64, do punktu 10. Od punktu 10 granica
załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie prostolinijnie na odcinku 720 m do
punktu 11. Następnie granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do
punktu 12, stanowiącego punkt wspólny działek nr 1/43 i nr 207.
W punkcie 12 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działki
nr 1/43 z działką nr 207. Następnie w punkcie 13 granica załamuje się pod kątem
prostym i biegnie w kierunku południowym do punktu położonego przy ul. Igołomskiej,
stanowiącej drogę krajową nr 777.
Od punktu 14 granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy pasa
drogowego ul. Igołomskiej do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy obszaru.
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA SSE-KPT - 66 ha 48 a 01 m2

