
ZARZĄDZENIE NR 2840/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 9 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu 
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej na 
os. Willowym w Krakowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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.), § 10 uchwały Nr XV/99/03 
Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy 
Miejskiej Kraków (z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na ustanowienie – na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Kraków, usytuowanej w Krakowie na os. Willowym, położonej w obr. 47
jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obejmującej działkę nr 113/12 o pow. 2,4178 ha obj. 
Kw KP1P/00229478/7 (powstałą z podziału działki nr 113/11 o pow. 2,4670 ha obj. Kw 
KP1P/00229478/7) – za wynagrodzeniem służebności przechodu i przejazdu, istniejącym 
szlakiem drogowym o łącznej powierzchni 254 m² przebiegającym od ul. Mierzwy 
w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy z działką nr 113/13 pasem o szerokości 
6,35 m i długości 23,20 m, a następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy 
z działką nr 113/13 pasem o szerokości 5,42 m i długości 19,72 m, w sposób wskazany na 
mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszego zarządzenia - do 
lokali użytkowych U3 i U4 zlokalizowanych w budynku położonym na os. Willowym 30 
w Krakowie położonym na działce nr 113/13 obr. 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, 
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców.

2. Służebność ustanawia się na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali użytkowych U3 i U4, 
zlokalizowanych w budynku położonym na os. Willowym 30 w Krakowie z własnością, 
których związane będą udziały w prawie własności działki nr 113/13 o pow. 0,0492 ha, 
obręb 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta obj. Kw KP1P/00229478/7.

3. Urządzenie drogi służebnej nie będzie obciążało właściciela nieruchomości obciążonej
opisanej w punkcie 1. Obowiązek współuczestnictwa w urządzeniu i utrzymania drogi 
służebnej obciąża każdoczesnych właścicieli lokali użytkowych, szczegółowo opisanych 
w ust. 2.

4. Ustala się wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przejazdu i przechodu 
szczegółowo opisanej w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia w wysokości: 6.670,00 zł + 
22% należnego podatku VAT 1.467,40 zł tj. łącznie 8.137,40 zł (słownie: osiem tysięcy 



sto trzydzieści siedem zł i 40/100), do zapłaty którego zobowiązuje się właścicieli lokali 
użytkowych U3 i U4 zlokalizowanych w budynku położonym na os. Willowym 30 
w Krakowie położonym na działce nr 113/13 obr. 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, 
jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego. Najpóźniej w dniu podpisania umowy 
notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku Gminy Miejskiej Kraków.

5. Przedmiotowe zarządzenie stanowi podstawę zawarcia aktów notarialnych, w których
Gmina Miejska Kraków wyraża zgodę na wpisanie w dziale III księgi wieczystej opisanej 
w § 1 służebności przechodu i przejazdu.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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