
   ZARZĄDZENIE  NR 1173/2010
               PREZYDENTA  MIASTA  KRAKOWA

                             Z  DNIA 25 maja 2010 r.

w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonych przy ul. Krakowskiej 43 
i ul. Skawińskiej 4 w Krakowie i uchylenia zarządzenia nr 2688/2009 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości 
położonych przy ul. Krakowskiej 43 i ul. Skawińskiej 4 w Krakowie.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 210 i nast. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 
1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ugody z dnia 29.12.1998 r. zawartej przed Komisją Majątkową w
Warszawie (sygn. akt W.KM.IV-726/90), art. 11 i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 
dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) – zarządza się, co 
następuje:

§ 1

Postanawia się: 
1. Wyrazić zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych przy ul. 

Skawińskiej 4 i ul. Krakowskiej 43 w Krakowie, składających się z zabudowanych 
działek ewidencyjnych: działki nr 57/6 o powierzchni 12 a 33 m2, objętej księgą wieczystą 
KR1P/00091218/0, stanowiącej własność Skarbu Państwa w 23/100 częściach i Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej w 77/100 częściach oraz działki nr 57/7 o powierzchni 3 a 71
m2, objętej księgą wieczystą KR1P/00234466/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa w 
23/100 częściach i Caritas Archidiecezji Krakowskiej w 77/100 częściach, oddanej na 
czas nieokreślony w nieodpłatne użytkowanie Zgromadzeniu Braci Albertynów w 
Krakowie z przeznaczeniem na prowadzenie Muzeum Brata Alberta i Domu Generalnego 
Zgromadzenia Braci Albertynów, obu położonych w obrębie 216, jednostka ewidencyjna 
Kraków – Śródmieście, poprzez podział fizyczny w ten sposób, że nieruchomość 
stanowiąca zabudowaną działkę nr 57/6 stanie się wyłączną własnością Caritas
Archidiecezji Krakowskiej, zaś nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę nr 57/7
stanie się wyłączną własnością Skarbu Państwa, przy czym zniesienie współwłasności 
tych nieruchomości nastąpi bez rozliczeń finansowych.

2. Uwzględniając modyfikację § 5 ugody z dnia 29 grudnia 1998 r. zaproponowaną przez 
pełnomocnika Caritas Archidiecezji Krakowskiej w piśmie z dnia 25 lutego 2008 r. -
wyrazić zgodę na ustanowienie przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na rzecz Skarbu 
Państwa – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55 nieodpłatnego 
użytkowania nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 57/6 przy ul. Skawińskiej
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4 w Krakowie na okres do 31 grudnia 2014 r., z wyłączeniem z używania mieszczącej się 
w usytuowanym na powyższej działce budynku kaplicy Św. Brata Alberta i w związku z 
ustanowieniem tego prawa zobowiązać się do nie utrudniania Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej oraz osobom przez niego upoważnionym dostępu do kaplicy Św. Brata 
Alberta.

3. Wyrazić zgodę na ustanowienie przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej służebności 
przechodu i przejazdu przez działkę ewidencyjną nr 57/6 na rzecz każdoczesnych 
właścicieli działki ewidencyjnej nr 57/7 szlakiem przebiegającym od północnej granicy 
działki nr 57/6 znajdującej się przy ul. Skawińskiej w kierunku południowym wzdłuż 
zachodniej granicy działki nr 57/6 (pas o szerokości 4,5m) a następnie w kierunku 
wschodnim równolegle do południowej granicy działki nr 57/6 pasem o szerokości 8m na 
zachodzie zwężającym się ku wschodowi do szerokości 6m, zgodnie z oznaczeniem na 
mapie ewidencyjnej i projektem podziału działki nr ewidencyjny 57/1 obr. 216 
Śródmieście, przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 
8 lutego 1999 r. nr S-3546/1524/98, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2

1. Koszty postępowania w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonych 
przy ul. Krakowskiej 43 i ul. Skawińskiej 4 w Krakowie oraz koszty notarialne i sądowe 
związane z umową zniesienia współwłasności przedmiotowych nieruchomości poniosą 
ich współwłaściciele stosownie do posiadanych udziałów.

2. Środki finansowe w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 
przeznaczone na realizację wydatków, o których mowa pkt 1, zostaną pokryte ze środków
przewidzianych w planie finansowo – rzeczowym Urzędu Miasta Krakowa na 2010 r.
(dział 700 rozdział 70005 § 4300 zad. GS01/GWSMK/2010 „Gospodarowanie 
nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków”).

§ 3

Zniesienie współwłasności nieruchomości położonych przy ul. Krakowskiej 43 i ul. 
Skawińskiej 4 w Krakowie zwolnione jest od podatku od towarów i usług.

§ 4

1.  Postanawia się podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni stanowiący integralną 
część niniejszego zarządzenia załącznik nr 1 zawierający wykaz nieruchomości poprzez 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu 
Wszystkich Świętych 3/4 i przy ul. Kasprowicza 29 w Krakowie oraz Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22, a ponadto informację o 
wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa. 

2.  W wykonaniu przedmiotowego zarządzenia zawarty zostanie akt notarialny - umowa 
zniesienia współwłasności nieruchomości położonych przy ul. Krakowskiej 43 i ul. 
Skawińskiej 4 w Krakowie.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.
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§ 6

Traci moc zarządzenie nr 2688/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2009 r. 
w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonych przy ul. Krakowskiej 43 i ul. 
Skawińskiej 4 w Krakowie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /
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Wywieszenie na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
od dnia                 2010 r. do dnia                  2010 r.

Załącznik Nr 1 do 
zarządzenia Nr 1173/2010
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 25 maja 2010 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W KRAKOWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 43 I UL. SKAWIŃSKIEJ 4.

przeznaczonych do podziału fizycznego w celu zniesienia współwłasności

Powierzchnia 
nieruchomośc

i w m2
W wyniku zniesienia współwłasności

Nr księgi 
wieczystej

Oznaczenie 
nieruchomości 
według księgi 

wieczystej

Oznaczenie 
nieruchomości 
według katastru 
nieruchomości w  

Kw
w ka-
tastrze

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości

Udział w 
nieruchomościach

Oznaczenie 
nieruchomości

Nabywca 
właściciel

KR1P/00234466/8

KR1P/00091218/0

57/7

57/6

57/7

57/6

371

1233

371

1233

Zabudowane 
nieruchomości 
położone w 
Krakowie przy 
ul. Krakowskiej 43 
i ul. Skawińskiej 4 
obręb 216 jedn. 
ewidencyjna 
Śródmieście.

Przedmiotowe 
nieruchomości według 
ustaleń Miejscowego 
Planu Szczegółowego 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Zespołu 
Zabytkowego Kazimierza 
i Stradomia 
zatwierdzonego uchwałą 
Nr 157/87 Rady 
Narodowej Miasta 
Krakowa z dnia 
25.03.1987 r. 
obowiązującego do dnia 
01.01.2003 r. położone 
były w obszarze 
„Jednostki Mieszkaniowej 
- 50/74 - 5MZ”. 

1.Skarb Państwa w 
23/100 częściach 

2.Caritas 
Archidiecezji 
Krakowskiej w 
77/100 częściach

na podstawie 
postanowień ugody 
zawartej przed 
Komisją 
Majątkową w 

1. Działka nr 57/7   
obr. 216 jedn. 
ewidencyjna 
Śródmieście, 
położona przy 
ul. Krakowskiej 43 
w Krakowie

2. Działka nr 57/6  
obr. 216 jedn.
ewidencyjna 
Śródmieście, 
położona przy 
ul. Skawińskiej 4 
w Krakowie.

1. Skarb Państwa 
w całości

2. Caritas 
Archidiecezji 
Krakowskiej
w całości.
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Zgodnie z 
postanowieniami 
Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta 
Krakowa zatwierdzonego 
uchwałą Nr XII/87/03 
Rady Miasta Krakowa 
z dnia 16.04.2003 r. 
powyższe nieruchomości 
położone są w granicach 
obszaru rewitalizacji 
Kazimierza, w terenie 
o przeważającej funkcji 
mieszkaniowo –
usługowej – MU. 

Warszawie w dniu 
29.12.1998 r. 
(sygn. akt W.KM-
IV-726/90).

Razem 1604 1604

1. Zniesienie współwłasności nieruchomości nastąpi bez rozliczeń finansowych. W wyniku zniesienia współwłasności nieruchomość 
stanowiąca zabudowaną budynkiem położonym przy ul. Krakowskiej 43 w Krakowie działkę nr 57/7 stanie się wyłączną własnością 
Skarbu Państwa, zaś nieruchomość stanowiąca zabudowaną budynkiem położonym przy ul. Skawińskiej 4 w Krakowie działkę nr 
57/6 stanie się wyłączną własnością Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

2. Caritas Archidiecezji Krakowskiej ustanowi na rzecz Skarbu Państwa –Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 
55 nieodpłatne użytkowanie działki nr 57/6 przy ul. Skawińskiej 4 w Krakowie na okres do dnia 31 grudnia 2014 r., z wyłączeniem 
z używania mieszczącej się w usytuowanym na powyższej działce budynku kaplicy Św. Brata Alberta, a Skarb Państwa jako 
użytkownik zobowiąże się do nie utrudniania Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz osobom przez niego upoważnionym dostępu do 
kaplicy Św. Brata Alberta.

3. Zgodnie z informacją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kamienica znajdująca się przy ul. Krakowskiej 43
w Krakowie położona na działce ewidencyjnej nr 57/7 została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-466 na podstawie 
decyzji z dnia 12 stycznia 1970 r. Granice ochrony konserwatorskiej określono na całość wyżej wymienionego budynku. W związku z 
powyższym działka ewidencyjna nr 57/7 jest wpisana do rejestru zabytków w granicach zabudowy. Z kolei kamienica znajdująca się 
przy ul. Skawińskiej 4 w Krakowie położona na działce ewidencyjnej nr 57/6 została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-
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261 na podstawie decyzji z dnia 6 czerwca 1966 r. Granice ochrony konserwatorskiej określono na całość wyżej wymienionego 
budynku. W związku z powyższym działka ewidencyjna nr 57/6 jest wpisana do rejestru zabytków w granicach zabudowy. Ponadto 
przedmiotowe działki położone są na obszarze objętym ochroną konserwatorską, w obrębie układu urbanistycznego Kazimierza 
wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-12 na podstawie decyzji z dnia 23 lutego 1934 r.

4. Na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewidencyjnej nr 57/7 ustanowiona zostanie służebność przechodu i przejazdu przez 
działkę ewidencyjną nr 57/6 szlakiem przebiegającym od północnej granicy działki nr 57/6 znajdującej się przy ul. Skawińskiej w 
kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 57/6 (pas o szerokości 4,5m), a następnie w kierunku wschodnim 
równolegle do południowej granicy działki nr 57/6 pasem o szerokości 8m na zachodzie zwężającym się ku wschodowi do szerokości 
6m, zgodnie z oznaczeniem na mapie ewidencyjnej i projektem podziału działki nr ewidencyjny 57/1 obr. 216 Śródmieście, przyjętym 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 8 lutego 1999 r. nr S-3546/1524/98.

5. Koszty postępowania w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonych przy ul. Skawińskiej 4 i ul. Krakowskiej 43 
w Krakowie oraz koszty notarialne i sądowe związane z umową zniesienia współwłasności przedmiotowych nieruchomości poniosą 
ich współwłaściciele stosownie do posiadanych udziałów.

6. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa na Placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy 
ul. Kasprowicza 29 oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 na tablicach ogłoszeń, zaś 
informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na 
stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa.

7. 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 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości mogą 
złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 w terminie 6-ciu tygodni od 
dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

8. Akt notarialny – umowa zniesienia współwłasności nieruchomości położonych przy ul. Skawińskiej 4 i ul. Krakowskiej 43 w 
Krakowie, zostanie zawarty w terminie 3 miesięcy od daty podpisania przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzenia w sprawie 
zniesienia współwłasności nieruchomości położonych przy ul. Krakowskiej 43 i ul. Skawińskiej 4 w Krakowie.

9. Traci moc zarządzenie nr 2688/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie w sprawie zniesienia 
współwłasności nieruchomości położonych przy ul. Krakowskiej 43 i ul. Skawińskiej 4 w Krakowie.


