
ZARZĄDZENIE NR 914/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 1 czerwca 2004 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkami o charakterze
użytkowym, położonej przy ulicy Reduta 1, oddanej w dzierżawę na okres 10 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 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) - zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki
nr 10/2 o powierzchni 0.6338 ha KW 218700, nr 10/3 o powierzchni 0.0508 ha KW 218699,
nr 10/5 o powierzchni 0.7300 ha KW 218701 położonej w obrębie 22, jednostka ewidencyjna
Śródmieście, zabudowanej budynkami o charakterze użytkowym przy ulicy Reduta nr 1,
oddanej w dzierżawę na lat 10.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Projekt
UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej
budynkami o charakterze użytkowym, położonej przy ulicy Reduta 1, oddanej w
dzierżawę na okres 10 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz.
558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568), § 4 pkt 5 uchwały Nr XV/99/03 Rady
Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
Miasta Krakowa - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej według ewidencji gruntów jako
działki nr 10/2 o powierzchni 0.6338 ha KW 218700, nr 10/3 o powierzchni 0.0508 ha KW
218699, nr 10/5 o powierzchni 0.7300 ha KW 218701 położonej w obrębie 22, jednostka
ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkami o charakterze użytkowym przy ulicy
Reduta nr 1, oddanej w dzierżawę na lat 10.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Gmina Miejska Kraków jest właścicielem zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działek
10/2 o powierzchni 0.6338 ha KW 218700, nr 10/3 o powierzchni 0.0508 ha KW 218699, nr
10/5 o powierzchni 0.7300 ha KW 218701 położonej w obrębie 22, jednostka ewidencyjna
Śródmieście, zabudowanej budynkami o charakterze użytkowym przy ulicy Reduta nr 1.
Nieruchomość ta została oddana w dzierżawę na lat 10 na rzecz Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Reduta 1 na podstawie umowy
dzierżawy zawartej dnia 6 czerwca 2003r, która obowiązuje począwszy od dnia 1.06.2003r.
do dnia 31.05.2013 r. Czynsz miesięczny z tytułu dzierżawy wynosi netto 11 076,00 zł
i  będzie corocznie waloryzowany według rocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nieruchomość w części została przejęta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu na rzecz Państwa dóbr martwej ręki,
pozostała część stanowiła Dobro Publiczne oraz własność Szpitala Łazarza w Krakowie.
Wobec tego w odniesieniu do wyżej wymienionej nieruchomości nie mają zastosowania
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące zwrotu
nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela.

Opisana wyżej nieruchomość zabudowana jest budynkami o charakterze użytkowym.
Tworzy zwarty kompleks budynków stanowiących zorganizowane zaplecze produkcyjne,
magazynowe i administracyjne dzierżawcy prowadzącego działalność z zakresu usług
pogrzebowych. Nieruchomość zabudowana jest parterową zabudową halową o konstrukcji
żelbetowej prefabrykowanej, która składa się z czterech części:

- skrzydła zachodniego, w skład którego wchodzi hala produkcyjna trójnawowa,
z częścią socjalną i biurową, częściowo podpiwniczona o konstrukcji żelbetowej
i prefabrykowanej, z wyższą nawą środkową o powierzchni użytkowej 1720 m 2,

- skrzydła wschodniego, wzdłuż ul. Reduta składającego się z hali usługowej
jednonawowej, z częścią socjalną, niepodpiwniczonej, o konstrukcji żelbetowej
prefabrykowanej o powierzchni użytkowej 628 m2,

- skrzydła północnego- hali produkcyjno – usługowej jednonawowej z częścią
socjalną, niepodpiwniczonej,  konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej o powierzchni
użytkowej 576 m2,

- skrzydła południowego stanowiącego hale magazynowo- usługową jednonawową
z częścią socjalną niepodpiwniczoną, konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej
o powierzchni użytkowej 436 m2.

W skład zabudowy nieruchomości wchodzą również: wiaty stalowe w ilości 6 sztuk,
ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne, portiernia, drogi i place, oświetlenie a także sieci
uzbrojenia podziemnego. Obiekty budowlane zostały wybudowane w 1976 roku. Stan
techniczny budynków jest dobry. Remontu wymagają elewacje budynków oraz ich izolacja.

Według operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego
w sierpniu 2002r. wartość nakładów Dzierżawcy ulepszających przedmiot dzierżawy wynosi
601 387,00 zł.  Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy dzierżawy kwota ta zostanie
zaliczona na poczet ceny sprzedaży przedmiotu dzierżawy w przypadku skorzystania przez
Dzierżawcę z prawa pierwokupu. Ponadto w przypadku przeznaczenia nieruchomości do
sprzedaży Dzierżawcy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na
warunkach ustalonych w wyniku ogłoszonego przetargu, jeżeli w terminie 14 dni od dnia
otrzymania pisemnego zawiadomienia o wynikach przetargu, złoży oświadczenie o zgodzie
na nabycie nieruchomości. Nie złożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie oznacza
wygaśnięcie prawa pierwszeństwa nabycia tej nieruchomości.



Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, będącej przedmiotem dzierżawy według
operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w maju 2004r.
wynosi 2 007 000,00 zł.

Zgodnie z zasadami gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa ustalonymi
uchwałą Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. do wyłącznej kompetencji
Rady należy wyrażanie zgody na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
przetargu nieruchomości z wyjątkiem przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne, pod budowę garaży o powierzchni nie większej niż 50 m² oraz realizację
urządzeń infrastruktury technicznej.

Biorąc pod uwagę konieczność rozliczenia nakładów ulepszających poniesionych do tej
pory przez dzierżawcę na modernizację przedmiotu dzierżawy jak również możliwość
powstania takich nakładów w przyszłości w celu utrzymania poziomu świadczonych przez
dzierżawcę usług, uzasadniona jest sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul.
Reduta 1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Zawarcie umowy sprzedaży
z nabywcą ustalonym w wyniku przetargu nastąpi w przypadku, gdy dzierżawca nie skorzysta
z pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości wynikającego z zawartej umowy dzierżawy.


