
ZARZĄDZENIE NR 1656/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA27 września 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Nad 
Drwiną w trybie bezprzetargowym jako dopełnienie na rzecz TELEFONIKA KABLE 
S.A.

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. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46  poz. 543 z 
późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa NR XV/99/03 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa ( z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż na rzecz TELEFONIKA KABLE S.A. z siedzibą w 
Myślenicach przy ul. Hipolita Cegielskiego 1 nieruchomości składających się z 
niezabudowanych działek nr 93 o powierzchni 60 m², objęta księgą wieczystą numer 275633 
nr 424 o pow. 601 m2 objęta księgą wieczystą numer 218031, położonych w Krakowie, przy 
ulicy Nad Drwiną, w obrębie  jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiących własność 
Miasta Krakowa, w trybie bezprzetargowym - jako dopełnienie do działek będących 
własnością Spółki – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do 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 3/4 i przy ulicy 
Kasprowicza 29 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1, a następnie zostanie zawarta 
umowa w formie aktu notarialnego.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 4.
Zarządzenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





Załącznik do zarządzenia Nr 1656/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 27 września 2004 r.

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym jako dopełnienie na podstawie 
art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 roku 
Dz. U. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami)

Nr działki Pow.
 w m2

Obręb Księga 
Wieczysta

Położenie 
działki

Przeznaczenie 
działki

Cena
działek

w zł

Cena
1 m 2

w zł

Nabywca

93
424

60
601

105
Podgórze

275633
218031

ul. Nad 
Drwiną

Obszar produkcji i 
zaplecza technicznego

(zgodnie z miejscowym 
planem zagospodaro-
wania przestrzennego 
m.Krakowa obowiązu-
jącym do dnia 
31.12.2002 r.) 

62 795
+ 22% Vat
13 814,90

95 TELEFONIKA 
KABLE  S.A.
Myślenice 
ul. Cegielskiego 1

1. Wpłata ceny nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej.
2. Cena  obowiązuje przez 6 miesięcy od daty podpisania zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.


