
                                   ZARZĄDZENIE  NR 1166/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 13 lipca 2004 r.

w sprawie przekazania w zarząd środków trwałych,  zaksięgowania w ewidencji  oraz 
wyrażenia zgody na wyburzenie obiektów budowlanych położonych w obrębie 15 
Podgórze wchodzących w zakres inwestycji pn. Trasa Centralna Odc. ul. Nowohucka –
ul. Lipska. 

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 późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§1
1. Wyraża się zgodę na przekazanie w zarząd Zarządowi Dróg i Komunikacji w Krakowie 
środków trwałych nabytych dla realizacji inwestycji pod nazwą: Trasa Centralna 
Odc. ul. Nowohucka – ul. Lipska   stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, 
składających się z nieruchomości zabudowanych położonych  w obrębie 15 Podgórze tj.  
-  działki nr 31/1 o pow. 0,0152 ha i nr 31/2 o pow. 0,0530 ha  zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym oraz budowlami    przy ul. Szklarskiej 16  o łącznej wartości budynku 
mieszkalnego i budowli  111. 741,00 zł    ( sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści jeden 
złotych ).
- działki nr 25/1 o pow. 0,0405 ha i nr 25/2 o pow. 0,0766 ha zabudowanych budynkiem 
mieszkalnym oraz budowlami  przy ul. ul. Szklarskiej 12 o łącznej wartości budynku 
mieszkalnego i budowli  115.475,42 zł ( sto piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 
złotych 42/100).
2. Przekazanie nastąpi na podstawie dokumentów księgowych PT.
3. Zobowiązuje się: 
1) Wydział Skarbu Miasta do przekazania w zarząd Zarządowi Dróg i Komunikacji 
w Krakowie w/w środków trwałych, 
2) Zarząd Dróg i Komunikacji do zaksięgowania w ewidencji analitycznej i syntetycznej       
wyżej opisanych obiektów budowlanych w ujęciu ilościowo-wartościowym.

§ 2
1. Wyraża się zgodę na wyburzenie obiektów budowlanych położonych na wyżej opisanych   
działkach  w związku z realizacją inwestycji pn. Trasa Centralna Odc. ul. Nowohucka –
ul. Lipska.
2. Do przeprowadzenia rozbiórki obiektów budowlanych wymienionych w § 1 zobowiązuje 
się Zarząd Dróg i Komunikacji po uprzednim uzyskaniu tytułu wymaganego przepisami 
prawa budowlanego.

                                                                       § 3
Wykonanie zarządzenia  powierza się Dyrektorowi Magistratu.

                                                                        § 4
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.



U Z A S A D N I E N I E

Przedmiotowy grunt i obiekty budowlane położone są  przy ul. Szklarskiej 16                

i ul. Szklarskiej 12  w  obrębie 15 Podgórze i  wchodzą w zakres planowanej inwestycji pn. 

Trasa Centralna Odc. ul. Nowohucka – ul. Lipska.  

Gmina Miejska Kraków pozyskała w/w  obiekty budowlane od osób  fizycznych w roku 2003 

w celu  realizacji planowanej inwestycji.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2004  zabezpieczone są środki finansowe na 

wyburzenia obiektów kubaturowych na pozyskanych nieruchomościach niezbędnych dla 



realizacji inwestycji strategicznych i innych ważnych dla rozwoju miasta. Jednostką 

realizującą  te wyburzenia jest Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie.

Z uwagi na to, iż   przedmiotowe obiekty posiadają w chwili obecnej nie najlepszy 

stan techniczny,  nie pozwalający na wykorzystanie ich na jakikolwiek cel,  przy czym  

w przyszłości  mogą być narażone na dewastację, postanowiono przeznaczyć  je do  

wyburzenia.

W związku z tym,  iż termin realizacji planowanej  inwestycji nie jest określony  

w czasie, a  w/w obiekty będące już własnością Gminy Miejskiej Kraków mogą zagrażać 

bezpieczeństwu i pogarszać estetykę otoczenia  niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.


