
ZARZĄDZENIE NR 548/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 18 marca 2009 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej 
Kraków wraz z udzieleniem 99 % bonifikaty od ceny w/w nieruchomości. 

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. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 68 ust. 1 
pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 
poz. 2603 z późn. zm.), 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.) oraz uchwały Nr LX/773/08  Rady 
Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na 
rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych położonych przy ul. Wrony wraz z jednoczesnym udzieleniem 90 % bonifikaty od ich ceny oraz 
uchwały Nr LXII/806/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
LX/773/08 z dnia 17 grudnia 2008r dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz 
Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych położonych przy ul. Wrony wraz z udzieleniem 90 % bonifikaty od ich ceny – zarządza się, co 
następuje:

§ 1
Przeznacza się sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie niezabudowane nieruchomości gruntowe będące
własnością Gminy Miejskiej Kraków oznaczone jako: działka ewidencyjna nr 329/4 o pow. 0,0035 ha, 
obj. Kw nr KR1P/00310593/4 oraz działka ewidencyjna nr 329/9 o pow. 0,1082 ha, obj. Kw nr 
KR1P/00309476/8, obie położone w obr. 81, jednostka ewidencyjna Podgórze,  wraz z udzieleniem 99 
% bonifikaty od ceny w/w nieruchomości – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do 
zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2
Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w 

budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i przy ul. Kasprowicza 29 na 
okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5
Zarządzenie traci moc po upływie 3 miesięcy od daty podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



Załącznik
do zarządzenia nr 548/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia  18 marca 2009 r.

Wykaz
nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wrony przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 10, w 
zw. art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).
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KR1P/00310593/4
KR1P/00309476/8

Działka 392/4 
ma kształt 

zbliżony do 
trójkata – działka
nr. 329/9 posiada 

kształt 
nieregularny. 

Działki 
niezabudowane, 

porośnięte 
samosiewkami 

drzew liściastych 
i trawą.

Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze 
obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 
Sidzina – Północ, zatwierdzonego uchwałą nr 
CXV/1192/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 
sierpnia 2006 r.(Dz.Urz. Woj. Małop. Z dnia 9 

października 2006 r. nr 618 poz. 3821) i 
znajdują się w terenach zabudowy sakralnej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem UK.

206.160,00 zł 2.515,15 zł 
brutto (w tym 22 
% podatku VAT 
w kwocie  
453,55 zł).

Art. 37 ust. 2 pkt. 10 w zw. Z 
art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami 
z dnia 21.08.1997r.

1. Cena brutto nieruchomości w kwocie 2.515,15 zł (w tym 22 % podatku VAT w kwocie  453,55 zł).winna być wpłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu 
Miasta Krakowa, Pekao S.A. 64 1240 4722 1111 0000 4849 0184.
2. Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603z późn. zm.) 
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.
3. Zarządzenie traci moc po upływie 3 miesięcy od daty podpisania.


