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Wykonany zakres rzeczowy zadania (opis)

Inwestycje strategiczne
W roku 2007 r. w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych nabyto ogółem na rzecz Gminy
Miejskiej Kraków 81 działek oraz udziały w 33 działkach o łącznej pow. 11,2973 ha gruntów
i nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji strategicznych oraz inwestycji
strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych,
w tym 10 działek oraz udział w 1 działce o łącznej pow. 5,8716 ha pozyskano w wyniku
zamiany nieruchomości.
Ponadto:
Dokonano wypłaty rekompensaty finansowej w łącznej kwocie: 239 950,00 zł za składniki
roślinne i budowlane na rzecz uŜytkowników ogródków działkowych, wchodzących w zakres
inwestycji pn. Budowa przedłuŜenia ulicy Meissnera etap I" .

Podpisano umowy dzierŜawy z PKP S.A. oraz PKP PLK S.A. na dzierŜawę działek
wchodzących w zakres zrealizowanych inwestycji: „Trasa Centralna odc. ul. NowohuckaZabłocie”, „Budowa Estakady nad ul. Wielicką w ciągu ulic Powstańców Śląskich, Powstańców
Wielkopolskich w Krakowie wraz z przebudową układu drogowego, budową łącznic węzła,
przebudową infrastruktury miejskiej i kolejowej, budową tuneli pod liniami kolejowymi oraz
przeniesienia kiosku”, „Ulica Góralska zad. III –przedłuŜenie ul. Fredry do ul. Tischnera wraz
z przejazdem kolejowym w stacji Kraków-Bonarka”, „Trasa Centralna odc. ul. Powstania
Warszawskiego – ul. Lubomirskiego –ul. Wita Stwosza – al. 29 Listopada” oraz „Ulica
dojazdowa do regionalnego dworca autobusowego i parkingu na Płycie Centrum w Krakowskim
Centrum Komunikacyjnym", „Ul. Jerzego Turowicza (ul. Witosa – ul. Ks. J.Tischnera)” oraz na
cele realizacji inwestycji pn. „Budowa linii Szybkiego Tramwaju N-S etap I na odc. od ul.
29 Listopada do pętli przy ul. Kamiennej”. Czynsz dzierŜawny z tytułu dzierŜawy gruntów dla
w/w inwestycji regulowany jest w ramach środków bieŜących.
Podpisano równieŜ umowę poddzierŜawy z Regionalnym Dworcem Autobusowym w Krakowie
Sp. z o.o. na poddzierŜawę nieruchomości stanowiącej drogę lokalną łączącą ulicę Wita Stwosza
z Dworcem Autobusowym PKS.
Przygotowano i przekazano ogółem 112 Zarządzeń, które zostały zaakceptowane i podpisane
przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Ogółem zawarto 99 aktów notarialnych, wydatkowano na ten cel kwotę 19 261 025,86 zł,
w tym: zadania gminy - kwota: 8 678 092,47 zł (co stanowi 98,94 % wykonania planu),
zadania powiatu - kwota: 10 582 933,39 zł (tj. 88,99 % wykonania planu).

S-03 Centrum Jana Pawła II ( Łagiewniki )
Z uwagi na złoŜony przez Krakowski Zarząd Komunalny wniosek o rozpoczęcie wykupów 3
działek wchodzących pod planowany układ drogowy rozpoczęto wykup nieruchomości.
Współwłaściciele wyrazili zgodę na zaproponowaną cenę – pozyskano 3 działki o łącznej pow.
0,0655 ha. Zawarto 2 akty notarialne, wydatkowano na ten cel kwotę 114 189,96 zł tj. 99,3 %
wykonania planu. Dla pozostałych nieruchomości wniosek o ŚU i ULD.
S-0.6 Droga Ekspresowa S7
W roku 2007 w ramach przedmiotowego zadania pozyskano 1 działkę oraz udziały w 3 działkach
o ogólnej pow. 0,2135 ha, wydatkowano kwotę 191 601,16 zł, zawarto 4 akty notarialne.
Wydział Skarbu Miasta przesłał do MOSTY Katowice – inwestora działającego w imieniu
GDDKiA oraz Gminy Miejskiej Kraków oświadczenia w sprawie dysponowania wszystkimi
nieruchomościami na cele budowlane.
Równocześnie informujemy, iŜ procedowane jest uzyskanie decyzji ULD obejmującej
poszerzenia na odcinku ”węzeł BieŜanów – węzeł Christo – Botewa” jak równieŜ odcinek
„Christo – Botewa –Igołomska”. Z dniem ostateczności decyzji ULD nieruchomości wydzielone
liniami rozgraniczającymi teren przejdą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa .
S-0.8 Szybka Kolej Aglomeracyjna
Z uwagi na brak jednoznacznego określenia przebiegu inwestycji niemoŜliwe było uruchomienie
w roku 2007 procedury podziału nieruchomości oraz wykupu gruntów.

S-2.3 Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka – ul. Powstańców
Wielkopolskich.
Wydział Skarbu Miasta posiada 100 % prawa do terenu (uzyskano brakującą zgodę na cele
budowlane).W roku 2007 pozyskano udziały w nieruchomości składającej się z 2 działek
zabudowanych budynkiem mieszkalnym połoŜonym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14
oraz 1 działki niezabudowanej o łącznej pow. 0,0102 ha, wydatkowano na ten cel kwotę
37 835,66 zł. Do pozyskania pozostał jeden udział w wyŜej opisanej nieruchomości
(oczekujemy na prawomocne postanowienia sądu w sprawie przyznania praw do spadku po
zmarłej współwłaścicielce i zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od
spadku).
S-2.4 „Przebudowa skrzyŜowania „Nowy Kleparz” wraz z modernizacją ul. Długiej
i torowiska tramwajowego
W roku 2007 pozyskano prawo uŜytkowania wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,0060 ha,
wydatkowano kwotę 45 357,52 zł. Wydział posiada 100 % prawa do terenu.
S-3.1 Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota – Roweckiego – ul. Bobrzyńskiego oraz
budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym.
Gmina Miejska Kraków dysponuje prawem do terenu w ok. 60 %.
W 2007 r. pozyskano grunty o łącznej pow. 0,4192 ha. Zawarto 8 aktów notarialnych, w tym
2 umowy warunkowe, wydatkowano kwotę 1 152 060,68 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu.
W odniesieniu do pozostałych nieruchomości objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego konieczne jest opracowanie podziału geodezyjnego.
S-3.2 Budowa KST, linia N-S, etap IIA (Rondo Grzegórzeckie-ul. Golikówka )
W ramach przedmiotowego zadania uregulowano stan prawny działki ewidencyjnej poprzez
nabycie 3 parcel katastralnych o łącznej pow. 0,0500 ha , co stanowi 100 % prawa do terenu.
Wydatkowano na ten cel kwotę 121 356,42 zł tj. 99,5 % wykonania planu. Zawarto 3 akty
norarialne.
S-3.3 Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul. Lipska – ul. Wielicka)
W roku 2007 pozyskano 8 działek wchodzących w całości w zakres inwestycji o ogólnej pow.
0,1638 ha. Zawarto 2 akty notarialne, wydatkowano kwotę 468 250,93 zł, co stanowi 99,84 %
wykonania planu. Dla pozostałych nieruchomości zlecono wykonanie podziału geodezyjnego
zgodnie z obowiązującym planem miejscowym. W odniesieniu do 3 działek zaistniała
konieczność przeprowadzenia postępowania wywłaszczeniowego. Ponadto rozwaŜana jest
moŜliwość pozyskania prawa uŜytkowania wieczystego 2 działek w wyniku zamiany
nieruchomości.

S-3.5 Budowa linii tramwajowej Rakowice – Mistrzejowice
Z uwagi na brak decyzji ULICP w ramach przedmiotowego zadania wykupiono tylko 2 działki
o łącznej pow. 0,0507 ha, połoŜone przy ul. Bosaków wchodzące w zakres inwestycji pn.
Linia tramwajowa "Północna" Rakowice - Mistrzejowice i wydatkowano na ten cel kwotę
377 189,74 zł, tj. ok. 100 % wykonania planu.
S-4.2 Budowa Trasy Nowopłaszowskiej
Trwa rozpoznawanie stanu prawnego - zlecono opracowanie podziału geodezyjnego. W oparciu
o sporządzone operaty szacunkowe dla działek wchodzących w całości w zakres inwestycji
wystosowano oferty nabycia.
S-4.4 Budowa Trasy Pychowickiej
Zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych, zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji – odc. od ul. Grota Roweckiego do ul.
Księcia Józefa. W oparciu o posiadany projekt podziału Wydział Skarbu Miasta uzyskał operaty
szacunkowe nieruchomości objętych planowaną inwestycją. Rozpoczęto rozmowy
z właścicielami działek. W roku 2007 wykupiono 1 nieruchomość o pow. 0,0871 ha zabudowaną
budynkiem produkcyjno-magazynowym, wydatkowano na ten cel kwotę 423 073,14 zł,
co stanowi 98,84 % wykonania planu. Ze względu na przystąpienie do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego "Trasa Zwierzyniecka II" i "Zakrzówek" została
zawieszona procedura podziałowa.
S-5.1 Budowa ul. Kuklińskiego wraz z estakadą w ciągu ulic Powstańców Wielkopolskich
i Nowohuckiej
Na odcinku od ul. Nowohuckiej do ul. Lipskiej z wyłączeniem estakady Gmina Miejska Kraków
posiada prawo do dysponowania terenem w odniesieniu do 100% gruntu (pozyskano bądź
uzyskano zgody na wejście w teren) .
W odniesieniu do estakady w ciągu ulic Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej to
większość nieruchomości wchodzi częściowo w zakres planowanego przedsięwzięcia. Zostały
wydane decyzje podziałowe. Prowadzone są rozmowy w właścicielami 3 nieruchomości
pozostałych do pozyskania.
W roku 2007 r. pozyskano ogółem 6 działek oraz udziały w 12 działkach o łącznej pow.
0,3260 ha, wydatkowano na ten cel kwotę 2 319 584,17 zł. Zawarto 18 aktów notarialnych
S-5.2 Rozbudowa ulicy Surzyckiego – ul. Botewa oraz budowa przedłuŜenia ul. Botewa do
Drogi Ekspresowej S7
Na odcinku PrzedłuŜenie ul. Christo – Botewa do projektowanej trasy S-7
Wydział Skarbu Miasta zlecił w oparciu o wydane decyzje Nr 71/SU/2000 oraz Nr 154/SU/2002
o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu podział geodezyjny nieruchomości
obejmujących 27 działek stanowiących własność osób fizycznych i prawnych objętych zakresem
w/w zadania inwestycyjnego. Wydano decyzje podziałowe. Otrzymano wyceny szacunkowe.

Wystosowano pisma do właścicieli z propozycją nabycia nieruchomości niezbędnych na potrzeby
inwestycyjne.
Na odcinku Rozbudowa ul. Surzyckiego i Christo – Botewa Wydział Skarbu Miasta zlecił
w oparciu o wydaną w dniu 17 maja 2006 r. decyzję ULICP podział geodezyjny nieruchomości
objętych w/w zadaniem inwestycyjnym. Wydano decyzje podziałowe. Wydział Skarbu Miasta
pozyskał w większości nieruchomości objęte w/w decyzją ULICP (brak działek od 2 podmiotów).
W 2007 r. w ramach przedmiotowego zadania pozyskano ogółem 23 działki o łącznej pow.
1,7946 ha. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 609 425,82 zł, co stanowi 82,53 % wykonania planu.

S-5.4 Budowa przedłuŜenia ul. Meissnera (etap I - odc. al. Jana Pawła II - al. Pokoju).
Wydział Skarbu Miasta posiada 100 % prawa do terenu dla inwestycji w granicach decyzji
ULICP z 17.01.2006 r.
W 2007 r. pozyskano ogółem 16 działek oraz udziały w 4 działkach o łącznej pow. 1,6474 ha.
Uzyskano opinię prawną odnośnie ogródków działkowych. Otrzymano wyceny składników
roślinnych i budowlanych, zlokalizowanych na części nieruchomości objętych inwestycją,
uŜytkowanych przez osoby fizyczne jako ogródki działkowe. Na podstawie 51 umów zawartych
z uŜytkownikami ogródków działkowych wchodzących w zakres przedmiotowej inwestycji
dokonano wypłaty naleŜnej rekompensaty za składniki roślinne i budowlane usytuowane na
ogródkach działkowych w łącznej kwocie: 239 950,00 zł.
Zawarto 17 aktów notarialnych, ogółem wydatkowano kwotę: 6 462 322,24 zł, co stanowi
99,42 % wykonania planu.
S-5.6 Budowa ulicy Miłosza
Brak ULICP
S-5.8 Przebudowa ulicy Igołomskiej
Brak zgody właścicieli nieruchomości na sprzedaŜ za ceny określone w operatach szacunkowych
oraz Ŝądania cen wielokrotnie przewyŜszających kwoty ustalone w tych operatach spowodowały,
iŜ niemoŜliwe było zrealizowanie wykupów gruntów w roku 2007.
S-6.3 Przebudowa ulicy Balickiej
Brak ustalonego zakresu do pozyskania
S-6.7 Budowa ulicy Nowoobozowej
Dla wyŜej wymienionego zadania została wydana decyzja nr AU-2/7331/1433/05
z dnia 27 maja 2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Nowoobozowej w Krakowie wraz z infrastrukturą na odcinku
od skrzyŜowania z ul. śywiecką do hm 5+82,30”. Wydział Skarbu Miasta przekazał inwestorowi
Krakowskiemu Zarządowi Dróg prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, niezbędne
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dla w/w etapu pozostała do wykupu jedna działka

(dla której uzyskano zgodę na wejście w teren w celach budowlanych), po uregulowaniu przez
właściciela spraw formalno-prawnych zostanie ona pozyskana przez tutejszy Wydział.
Dla pozostałych odcinków budowy ulicy Nowoobozowej ustalony został Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego obszarów Kobierzyn – Zalesie, Ruczaj – Zaborze. Toczy się
równieŜ postępowanie zmierzające do uzyskania decyzji ULICP a takŜe sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Zakrzówka.

S-9.1 Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach
poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowe.
W 2007 r. w ramach przedmiotowego zadania pozyskano:
- udziały w działce wchodzącej w zakres planowanej budowy linii szybkiego tramwaju na odc.
os. Krowodrza Górka - Witkowice - pow. nabyta: 0,1617 ha,
- udziały w nieruchomości wchodzącej w zakres inwestycji pn. Przebudowa połączenia
ul. Podgórskiej z Trasą Centralną" - pozyskana pow. 0,0016 ha,
- 8 działek oraz udziały w 4 działkach o łącznej pow. 5,9266 ha pod planowaną inwestycję
"Budowa Trasy Łagiewnickiej w tym w drodze zamiany pozyskano 2 nieruchomości
o powierzchni 5,0274 ha,
- nieruchomość połoŜoną przy ulicy Konfederackiej 18, składającą się z zabudowanej budynkiem
działki o pow. 0,1180 ha i niezabudowanej działki o 0,0041 ha z przeznaczeniem na cele
prowadzenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie,
- nieruchomość o pow. 0,1142 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem pod
przyszłe zamierzenie inwestycyjne tj. planowane łącznice stanowiące połączenie w zespolonym
węźle drogowym ulic: Chełmońskiego - Conrada,
- udział w 1 działce wchodzącej w zakres zrealizowanej inwestycji pn. "Tor kajakarstwa
górskiego w rejonie stopnia wodnego "Kościuszko" wraz z towarzyszącą infrastrukturą" pozyskana pow. 0,0644 ha,
- 1 działkę o pow. 0,0048 ha objętą inwestycją pn. "Przebudowa ul. Królowej Jadwigi
i ul. Jesionowej w Krakowie wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami kolidującego
uzbrojenia",
- 1 działkę o pow. 0,0021 ha wchodzącą w zakres inwestycji pn. Modernizacja ulic: Junackiej
(od skrzyŜowania Chełmska, Kasztanowa do ul. Królowej Jadwigi), Królowej Jadwigi
i Nad Zalewem (od ul. Królowej Jadwigi do rzeki Rudawy)",
- udziały w 1 działce pod Planowaną inwestycję pn. "Budowa Trasy Zwierzynieckiej odc. Armii
Krajowej - ks. Józefa (tunel) oraz inwestycja pn. "Trasa Balicka" - pow. nabyta: 0,0630 ha
- udział w 1 działce wchodzącą w zakres inwestycji pn. "Przebudowa ul. Kuryłowicza,
DruŜbacka, Sawiczewskich - drogi dojazdowe do składowiska Barycz"- pozyskana pow. ok.
0,0028 ha
Ogółem w ramach przedmiotowego zadania pozyskano 13 działek oraz udziały w 9 działkach
o łącznej pow. 6,4633 ha. Zawarto 24 akty notarialne, wydatkowano na ten cel kwotę:
5 938 778,42 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu.

Zadanie nr XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu
Miasta.
W ramach przedmiotowego zadania w 2007 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 40
działek oraz udziały w 19 działkach o ogólnej pow. 4,8046 ha, w tym: 24 działki oraz udział w 13
działkach o łącznej pow. 1,0047 ha gruntów związanych z inwestycjami drogowymi wykupiono
na podstawie listy hierarchicznej opracowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska. Dla utworzenia parku przy ul. Aleksandry pozyskano udziały w 4 działkach o pow.
0,1893 ha gruntów. Do zasobu Miasta pozyskano ogółem 4 działki oraz udziały w 2 działkach
o łącznej pow. 1,6869 ha w tym: 1 działkę o pow. 0,4010 ha z przeznaczeniem pod planowaną
inwestycję dot. modernizacji i zagospodarowania terenów rekreacyjnych wzdłuŜ rzeki Dłubni,
1 działkę oraz udział 1/3 cz. w 1 działce o łącznej pow. 0,2385 ha dla realizacji planowanego
poszerzenia cmentarza Grębałów, udział w 1 parceli katastralnej tj. pow. 0,0529 ha, stanowiącej
część działki ewidencyjnej wchodzącej w skład bulwaru Czerwieńskiego oraz działkę o pow.
0,7804 ha połoŜoną według ustaleń obowiązującego planu w obszarze planowanych dróg
publicznych (ulice lokalne i dojazdowe) oraz częściowo wchodzącą w zakres inwestycji pn.
"Budowa przedłuŜenia ul. Strzelców do al. 29 Listopada", związanej z poprawą układu
komunikacyjnego miasta. W trybie art. 66 ustawy "Ordynacja Podatkowa" przejęto od PKP S.A.
prawo uŜytkowania wieczystego gruntu objętego programem rewitalizacji Zabłocia tj. 1 działkę
o pow. 0,2141 ha w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości. W celu
regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych
pozyskano ogółem 11 działek o łącznej pow. 1,6509 ha, w tym: umową darowizny przejęto od
Agencji Mienia Wojskowego nieruchomość zabudowaną drogą asfaltową o pow. 0,1442 ha,
równieŜ w drodze darowizny pozyskano od Akademii Rolniczej prawo własności nieruchomości
o pow. 0,1740 ha, połoŜonej przy al. 29 Listopada dla celów poszerzenia al. 29 Listopada,
nieruchomość utworzoną z 3 działek o ogólnej pow. 0,1710 ha , stanowiących sięgacze
dojazdowe do pętli autobusowej Podwierzbie przejęto nieodpłatnie od Spółki dla
zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Przewozie, prawo własności 2 działek o łącznej pow.
0,2771 ha stanowiące drogę łączącą ul. Siewną i ul. Górnickiego nieodpłatnie przejęto od
SP-Agencji Nieruchomości Rolnych oraz nieodpłatnie przejęto prawo własności 1 działki o pow.
0,0057 ha pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Pastelowej.
Na podstawie art. 66 Ordynacji Podatkowej przejęto od PKP S.A. prawo uŜytkowania
wieczystego 1 działki o pow. 0,3859 ha, wchodzącej w zakres inwestycji pn. „Trasa Kotlarska –
węzeł ul. Kotlarska – Zabłocie” wraz z prawem własności składników budowlanych oraz prawo
uŜytkowania wieczystego 1 działki o pow. 0,2142 ha z przeznaczeniem pod połączenie drogowe
ulicy Portowej. W trybie art. 39 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" przejęto prawo uŜytkowania
wieczystego nieruchomości o pow. 0,2788 ha stanowiącej drogę wraz z własnością składników
budowlanych. Dla realizacji planowanej budowy ul. Nowosłowiczej pozyskano prawo własności
1 działki o pow. 0,2728 ha.
Przygotowano i przekazano 60 Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie nabycia
nieruchomości w ramach przedmiotowego zadania.
Ogółem zawarto 55 aktów notarialnych, w tym 9 umów warunkowych, wydatkowano kwotę
6 042 110,13 zł, co stanowi 74,6 % wykonania planu.

Niewykonany zakres rzeczowy zadania (opisać i podać przyczyny niewykonania)

Zadanie nr XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu
Miasta.
W ramach przedmiotowego zadania pozyskiwane są nieruchomości zajęte pod drogi
i umieszczone na liście hierarchicznej najpilniejszych wykupów. Działki te często posiadają
bardzo małą powierzchnię, dlatego teŜ pozyskanie nieruchomości wymaga duŜo nakładów pracy
natomiast wydatkowane są środki finansowe w niewielkiej wysokości. Dodatkowo lista
hierarchiczna obejmuje nieruchomości, których pozyskanie wymaga wykonania wykazów
synchronizacyjnych
(równowaŜników)
oraz
dokonania
podziałów
geodezyjnych
z uwagi na fakt, iŜ tylko części nieruchomości zajęte zostały pod drogi. Tak więc długotrwałe
oczekiwanie na w/w dokumentację miało zasadniczy wpływ na zahamowanie procedury wykupu
gruntów. W odniesieniu do pozostałych wykupów zgodnie z zakresem rzeczowym
przedmiotowego zadania, w wielu przypadkach brak jest prawomocnych decyzji ULICP, decyzji
zatwierdzających podział, zakresów i wniosków od inwestora. Nie wydatkowanie w 100 %
zaplanowanych w budŜecie Miasta na 2007 r. środków finansowych spowodowane było
opisanymi powyŜej okolicznościami, jak równieŜ nie doręczeniem przez właścicieli
nieruchomości wymaganych dokumentów do podpisania umów notarialnych.

Podpis osoby odpowiedzialnej za zadanie

Podpis Dyrektora Wydziału
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