
ZARZĄDZENIE NR 1160/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 13 lipca 2004 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Siewnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi 
zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LII/494/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Siewnej – zarządza się,  co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
niezabudowaną nieruchomość składającą się z działek oznaczonych nr 57/1 o powierzchni 
0.0368 ha, objętą KW 184990, nr 58/1 o powierzchni 0.0372 ha, objętą KW 254760, 
położoną w obrębie 43, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Siewnej, która zgodnie 
z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Krakowa w zakresie ustaleń dotyczących Obszarów Komunikacyjnych (KU), 
zatwierdzoną uchwałą Nr CXXII/1092/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. 
położona jest w Obszarze Urządzeń Komunikacyjnych.- zgodnie z wykazem stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2

Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych ¾ i przy 
ul. Kasprowicza 29 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1, a następnie ogłosić 
przetarg ustny nieograniczony. 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





                                                                                                                                                                                                Załącznik
                                                                                                                                                                                do zarządzenia Nr 1160/2004

Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 13 lipca 2004 r.

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Nr 
działki

Pow.
w m2

Obręb KW Położenie 
nieruchomości

Przeznaczenie i opis nieruchomości Cena wywoławcza 
nieruchomości

1 57/1
58/1

368
372
740

43
jedn.ewid.
Krowodrza

184990
254760

ul. Siewnej Nieruchomość podlega ustaleniom obowiązującej zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Krakowa w zakresie  ustaleń dotyczących Obszarów 
Komunikacyjnych ( KU), zatwierdzonej Uchwałą Nr CXXII/1092/98 
Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. – zgodnie z  którą 
położona jest w Obszarze Urządzeń Komunikacyjnych z 
podstawowym przeznaczeniem gruntów pod urządzenia komunikacji 
zbiorowej, obiekty usług technicznych motoryzacji oraz stacje paliw, 
parkingi, garaże boksowe poza terenami mieszkaniowymi, urządzenia 
naziemne dla komunikacji wodnej. 
Opisane wyżej działki posiadają kształt prostokątów. Położone są 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterze użytkowym (budynki 
magazynowo – produkcyjne, garaże). Po przeciwnej stronie ulicy 
Siewnej znajduje się osiedle mieszkaniowe z zabudową 
wielorodzinną. 
W zakresie budowy przyłącza energetycznego kablowego YAKY 
4x120mm2 należy wykonać je przelotowo z projektowanego kabla 
YAKY 4x35mm2 relacji: budynek warsztatowy na działce nr 60/1 –
złącz kablowy na budynku nr 30, odcinek kabla do zestawu złączowo 
– pomiarowego ZZP na działce nr 57/1, 58/1 przeprojektować na 
kabel YAKY 4x1200mm2. Konieczny jest również dobór jednostki 
transformatorowej w stacji trafo nr 4165 oraz wykonanie linii 
zalicznikowej i instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
W bezpośrednim sąsiedztwie rozpatrywanej lokalizacji brak miejskiej 
sieci wodociągowej. Najbliższa sieć wodociągowa znajduje się w 
ulicy Siewnej (w rejonie ulicy Bocianiej, sieć planowana przez 

221 000,00 zł



MPWiK S.A. do remontu) oraz w osiedlu mieszkaniowym Prądnik 
Biały, w oparciu o którą w odległości około 40 metrów od lokalizacji 
nieruchomości został zaprojektowany wodociąg dla prywatnego 
inwestora. MPWiK S.A. w najbliższym czasie nie planuje rozbudowy 
miejskiej sieci wodociągowej w tym terenie. Odprowadzenie ścieków 
sanitarnych można przewidzieć do miejskiego sanitarnego ø 300 mm 
biegnącego w ul. Rysiewicza po zachodniej stronie przedmiotowej 
nieruchomości. Znajdująca się w północnej części nieruchomości 
kanalizacja oraz sieć wodociągowa jest własnością Spółdzielni Pracy 
„Montownia” przy ul. Siewnej i nie jest eksploatowana przez MPWiK 
S.A

1. Osoby którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2000 r.nr 46 poz. 543 - z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek 
o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

2. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT.
3. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, winna być uiszczona najpóźniej w dniu sporządzenia umowy 

notarialnej, której termin winien być ustalony do 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
4. Ogłoszenie o terminie i miejscu przetargu zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych ¾ i przy ul. 

Kasprowicza 29 oraz zamieszczone w lokalnej prasie i na stronie internetowej Miasta Krakowa www.krakow.pl co najmniej dwa tygodnie 
przed planowanym terminem przetargu.




