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ZARZĄDZENIE NR 1319/2008  
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 3 lipca 2008 r. 

 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
garaŜu Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, poło Ŝonego przy 
ul. Kościuszkowców, wraz ze sprzedaŜą nieruchomości gruntowej, na której jest 
połoŜony. 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001r. 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 2004 r. Nr 261 poz. 2603 – 
z późniejszymi zmianami), § 1 ust. 2, § 4 uchwały Nr XXVI/235/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 
2003 r. w sprawie sprzedaŜy garaŜy komunalnych, zarządza się, co następuje: 

 
§1 
 

Przeznacza się do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaŜ 
połoŜony w zespole garaŜy przy ul. Kościuszkowców stanowiący własność Gminy Miejskiej 
Kraków, oznaczony Nr 8 o powierzchni uŜytkowej 13,96 m2, wraz ze sprzedaŜą 
nieruchomości gruntowej, na której jest połoŜony, o powierzchni 0,0020 ha, oznaczonej nr 
działki 116/8 obręb 44 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00216350/0 – 
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 

1. WyraŜa się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem słuŜebności przejazdu 
i przechodu na części nieruchomości oznaczonej nr działek 116/2 o powierzchni 
0,0513 ha i nr 116/5 o powierzchni 0,0102 ha, objętej KW KR1P/00216350/0, 
połoŜonej w obrębie 44 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Kościuszkowców, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, po istniejącym szlaku drogowym 
wysypanym Ŝwirem, od ul. Kościuszkowców do granicy działki nr 116/8 zabudowanej 
garaŜem Nr 8 w sposób zaznaczony na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik 
graficzny do niniejszego zarządzenia. 

2. SłuŜebność ustanawia się na rzecz kaŜdoczesnego właściciela garaŜu Nr 8 będącego 
jednocześnie właścicielem nieruchomości gruntowej, na której połoŜony jest 
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przedmiotowy garaŜ, oznaczonej nr działki 116/8, połoŜonej w obrębie 44 jednostka 
ewidencyjna Podgórze przy ul. Kościuszkowców, stanowiącej obecnie własność 
Gminy Miejskiej Kraków. 

3. Zobowiązuje się nabywcę garaŜu Nr 8 połoŜonego przy ul. Kościuszkowców, który 
zostanie ustalony w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, do uiszczenia na 
rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia słuŜebności gruntowej, 
jednorazowej opłaty w wysokości 1 014,00 zł + 22% podatku VAT w kwocie 223,08 
zł, tj. 1 237,08 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści siedem złotych 
osiem groszy) - płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaŜy 
nieruchomości i ustanowienia słuŜebności.  

4.  Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi obciąŜa właściciela 
nieruchomości władnącej. 

5.  Przedmiotowe zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego, 
w którym Gmina Miejska Kraków wyraŜa zgodę na wpisanie w dziale 
III KW KR1P/00216350/0 opisanego w punkcie 1 prawa słuŜebności przejazdu 
i przechodu. 

 
§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta. 
 
 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
Prezydent Miasta Krakowa 
   / - /    


