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ZARZĄDZENIE NR 2602/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 17 listopada 2009 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym przy 
ul. Grodzkiej nr 21, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, wpisanej do 
rejestru zabytków pod Nr A – 210 oraz utraty mocy obowiązującej zarządzeń 
Prezydenta Miasta Krakowa.

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) oraz Uchwały Nr XXXIII/430/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 
23 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym przy ul. Grodzkiej nr 21,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A-210 oraz ustalenia 
wysokości bonifikaty - zarządza się, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki nr 431/1 o powierzchni 0,0198 ha położoną 
w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętą KW KR1P/00184226/8, zabudowaną 
budynkiem mieszkalno - usługowym przy ul. Grodzkiej nr 21, stanowiącą własność Gminy 
Miejskiej Kraków, wpisaną do rejestru zabytków pod nr A-210, podlegającą ochronie prawa 
z mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
( Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) – zgodnie z wykazem stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

 § 2

W związku z wpisem nieruchomości do rejestru zabytków bonifikata od ceny 
sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu wynosi 5%. Wszelkie działania 
nabywcy odnośnie eksploatacji i utrzymania nieruchomości muszą być zgodne z wymogami 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 3

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. 
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§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 5

Tracą moc zarządzenia:

1. Nr 745/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym przy 
ul. Grodzkiej nr 21, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, wpisanej do 
rejestru zabytków pod Nr A – 210,

2. Nr 1889/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie 
obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem 
mieszkalno- usługowym przy ul. Grodzkiej nr 21, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kraków.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /

.
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załącznik  
do zarządzenia Nr 2602/2009
Prezydenta Miasta Krakowa 

                                                                                                                                                      z dnia 17 listopada 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 Przeznaczenie i opis nieruchomości Cena 
wywoławcza 

nieruchomości
1. 431/1 0,0198 1

jedn.
ewid. 

Śródmieście

KR1P/
00184226/

8

ul. Grodzka 
     nr 21

Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest 
objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa 
nieruchomość znajduje się w terenie Starego Miasta w obrębie Plant. 
Uchwałą Nr CXVIII/1251/06 z dnia 11 października 2006 r. Rada 
Miasta Krakowa postanowiła o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru " Stare 
Miasto".
Budynek wybudowany został w zwartej zabudowie szeregowej. Obiekt 
jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony, w parterze znajdują się 
pomieszczenia przeznaczone na funkcje usługowe, natomiast na I, II i III 
piętrze (poddasze) znajdowały się lokale mieszkalne. Powierzchnia 
użytkowa budynku wynosi 365,36 m2, kubatura 2925,9 m3.
Budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Decyzją nr 
52/05 z dnia 23 maja 2005 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego nakazał jego opróżnienie z ludzi i mienia. Z uwagi na 
powyższe lokatorzy zostali wykwaterowani, a budynek został 
zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

4 500 000,00 zł
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Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie 
konserwatorskie nr 25/07 z dnia 13 listopada 2007 r. na sprzedaż 
zabytkowego budynku położonego przy ul. Grodzkiej 21, pod 
warunkiem umieszczenia we wszystkich dokumentach związanych ze 
sprzedażą nieruchomości, iż budynek w całości jest wpisany do rejestru 
zabytków i podlega ochronie prawa z mocy przepisów ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U.Nr 
162, poz. 1568 z późniejszymi zminami). Działka nr 431/1 na której 
usytuowany jest budynek, jako historycznie uformowana całość 
funkcjonalno – przestrzenna podlega prawnej ochronie konserwatorskiej 
wynikającej z uznania za zabytek układu urbanistycznego Miasta 
Krakowa w granicach Plant (na podstawie orzeczenia
Nr A.K.11/Ka/7/Kr/33 z dnia 22 maja 1933 r. i wpisanego do rejestru 
zabytków Miasta Krakowa pod Nr A-1) i jednocześnie uznania za 
pomnik historii historycznego zespołu Miasta Krakowa, którego opisana 
wyżej nieruchomość jest elementem strukturalnym.
Do pozwolenia konserwatorskiego dołączony został protokolarny spis 
inwentaryzacyjny sporządzony w dniu 29.08.2007 r. zawierający 
zabytkowe elementy wyposażenia zachowane w kamienicy, które 
podlegają ochronie. Spis ten winien być uzupełniony o drewnianą 
okładzinę imitującą strop pseudokasetonowy, pokrywający sufit 
otwartego przedsionka poprzedzającego wejście główne do kamienicy.
Renowacja budynku winna być poprzedzona pełnymi badaniami 
archeologicznymi w obrębie terenu przewidzianego objęciem robotami 
ziemnymi, a także badaniami malarskimi. W trakcie prac 
rewaloryzacyjnych należy bezwzględnie zachować bryłę, gabaryt i 
fasadę frontową budynku. Zachować zasadnicze rozplanowanie jego 
wnętrz i klatki schodowej wraz z likwidacją wtórnie dobudowanych 
ścianek, zakłócających dawny układ przestrzenny. Zachować elewację 
podwórzową z uporządkowaniem otworów i zewnętrznych zejść do 
piwnic. Zachować i wyeksponować po uprzedniej konserwacji 
zabytkowe elementy wystroju wnętrz.



6

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 2004r.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. Udziela się 5% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, w związku z jej wpisaniem 
do rejestru zabytków.

3. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

4. Cena nieruchomości ustalona w przetargu po odliczeniu bonifikaty 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.

5. Wszelkie działania nabywcy odnośnie eksploatacji i utrzymania nieruchomości muszą być zgodne z wymogami ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

6. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przeprowadzenia generalnego remontu konserwatorskiego kamienicy, z jej 
pełną rewaloryzacją, przy utrzymaniu dotychczasowej funkcji mieszkalnej (piętra) i usługowo – handlowej (parter) w terminie 
3 lat od daty protokolarnego przejęcia nieruchomości.

7. Ponadto Nabywca zobowiązany będzie do doraźnego zabezpieczenia budynku w terminie 1 miesiąca od daty protokolarnego przejęcia 
nieruchomości, poprzez prowizoryczne skuteczne zamknięcie wszystkich otworów zewnętrznych oraz należyte zabezpieczenie jego 
elewacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

8. 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 codziennej ogólnokrajowej i na stronie internetowej Miasta Krakowa 
www.bip.krakow.pl/Finanse i Mienie/Przetargi na Nieruchomości co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.


