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ZARZĄDZENIE NR 215/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 9 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2170/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
29 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy al. Generała Bora Komorowskiego.

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. 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) zarządza się, co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 2170/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 października 
2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej 
w Krakowie przy al. Generała Bora Komorowskiego wprowadza się następującą zmianę:

- załącznik do opisanego wyżej zarządzenia (stanowiący wykaz nieruchomości) otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 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.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /
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załącznik 
do zarządzenia Nr 215/2009
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 9 lutego 2009 r.

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Nr 
działki

Pow.
w ha

Obręb KW Położenie 
nieruchomości

Przeznaczenie i opis nieruchomości Cena 
wywoławcza 
nieruchomości

1. 24/4

25/5

0,1146

0,3258
0,4404

6
jedn.ewid.
Nowa Huta

KR1P/002
72656/5

KR1P/002
06591/8

przy al. 
Generała Bora 

Komorowskiego

Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość  
nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy 
Miejskiej Kraków w dniu 27.12.2004 r. wydana została 
decyzja nr AU-2/7331/2579/04 o ustaleniu warunków 
zabudowy – zgodnie z która na działce nr 25/5 może zostać 
wybudowany pawilon handlowo – usługowy mieszczący 
salon sprzedaży samochodów oraz biura. 

Zgodnie z § 21 uchwały Nr LXVI/561/00 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krakowa – działka nr 24/4 położona 
była w obszarze usług publicznych UP (kod terenu 62). 
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego z dnia 9 marca 2007 r. - sygn. akt II SA/Kr 
796/04, § 21 powołanej wyżej uchwały stracił moc 
obowiązującą i od dnia 2 stycznia 2003 r. działka nr 24/4 nie 
podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, bowiem zgodnie z 
art. 67 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 
139 z późn. zm.), wszelkie plany miejscowe obowiązujące w 

2 700 000,00 zł 
brutto w tym 
22% podatku 
VAT
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dacie wejścia w życie tej ustawy, tj. l stycznia 1995 r, utraciły 
moc prawną po l stycznia 2003 r.
Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, 
nieużytkowana, położona jest w terenie płaskim. Porośnięta 
jest roślinnością trawiastą, krzewami i drzewami. 
Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do 
wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 23 m. Nieruchomość 
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi 
ul. Akacjowa, z którą nieruchomość graniczy od zachodu. 
Od północy i wschodu nieruchomość graniczy 
z niezabudowanym, zadrzewionym pasem zieleni 
oddzielającym ją od al. Generała Bora Komorowskiego. 
Od południa sąsiaduje z działkami zabudowanymi budynkami 
wielorodzinnymi mieszkaniowymi osiedla wojskowego. 
W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, stacja benzynowa, 
Miejskie Centrum Wielofunkcyjne OLSZA - centrum 
handlowe, rozrywkowe i Centrum Biznesu BUMA.

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 2004 
r. Nr 261 poz. 2603 - 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. 

Nabywca nieruchomości ustalony w wyniku przetargu zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia 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 prasie i na stronie internetowej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl   /Na skróty/Ogłoszenia i    
      komunikaty/Przetargi na nieruchomości/  co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.


