
ZARZĄDZENIE NR 2699/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 26 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na 
możliwości dojścia do budynku oraz korzystania z klatki schodowej, sieci energii 
energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania usytuowanych w 
budynku położonym w Krakowie przy ul. Halickiej nr 3, stanowiącym własność Skarbu 
Państwa.

Na podstawie art. 4 pkt 9 b1 art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), art. 285 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) - zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności gruntowej polegającej 
na możliwości dojścia do budynku oraz korzystania z klatki schodowej, sieci 
energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania usytuowanych w 
budynku położonym na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa 
oznaczonej nr działki 14/2 o powierzchni 0,0430 ha, w obrębie 12, jednostka ewidencyjna 
Śródmieście, objętej KW KR1P/00211025/8, zabudowanej budynkiem użytkowym przy 
ul. Halickiej nr 3.

2. Służebność ustanawia się na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr działki 15 o powierzchni 0,0353 ha, położonej w obrębie 12, jednostka 
ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00085427/3, zabudowanej budynkiem 
użytkowym nr 5 przy ul. Halickiej.

3. Zobowiązuje się właściciela nieruchomości władnącej do uiszczenia na rzecz Skarbu 
Państwa jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ograniczenia prawa własności działki nr 
14/2 spowodowanego korzystaniem z dojścia do budynku, klatki schodowej oraz opisanej 
w ust. 1 infrastruktury technicznej w kwocie 119 640,00 zł netto + podatek VAT w stawce 
22% w kwocie 26 320,80 zł. tj. łącznie 145 960,80 zł brutto ( słownie: sto czterdzieści 
pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 80/100).

4. Właściciel nieruchomości władnącej ma obowiązek partycypowania w kosztach 
eksploatacji klatki schodowej oraz infrastruktury technicznej. 



5. Przedmiotowe zarządzenie stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego, w którym Skarb 
Państwa wyraża zgodę na wpisanie w dziale III księgi wieczystej KW KR1P/00211025/8 
opisanego szczegółowo w ust. 1 prawa służebności gruntowej. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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