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ZARZĄDZENIE NR 1820/2010 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 27 lipca 2010 r. 

 
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Generała M.Boruty – Spiechowicza oraz 
ustanowienia służebności przejazdu i przechodu. 
 
 

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 2010 r. Nr 102 poz. 651 z 
późniejszymi zmianami) § 10 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (z późniejszymi zmianami), uchwały Nr 
CV/1413/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie w rejonie ul. Gen. M. Boruty - Spiechowicza - zarządza się, 
co następuje: 
 

§1 
 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości oznaczone nr działek 35/23 o powierzchni 0,0096 ha, 35/24 o powierzchni 
0,0138 ha, 35/26 o powierzchni 0,0096 ha, objęte KW KR1P/00298980/3, położone 
w obrębie 51, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, w rejonie ul. Generała M. Boruty – 
Spiechowicza - zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia 
i będącym jego integralną częścią. 

 Zgodnie z decyzjami nr AU-2/7331/4087/08 z dnia 17 listopada 2008 r. oraz nr AU-
2/7331/277/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. o ustaleniu warunków zabudowy, nieruchomości 
oznaczone nr działek 35/23 i  35/26 mogą  zostać zabudowane pawilonami handlowymi, 
działka nr 35/24 została wydzielona jako droga dojazdowa. 

 

§ 2 

1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń 
w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy 
ul. Kasprowicza 29 na okres 21 dni.  

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa.  

3. Po upływie okresu wywieszenia postanawia się ogłosić przetarg ustny nieograniczony. 
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§ 3 

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności gruntowej 
przejazdu i przechodu po terenie części nieruchomości oznaczonej nr działki nr 35/27 
o powierzchni całkowitej 0,0271 ha, objętej KW KR1P/00298980/3, położonej w 
obrębie 51 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Kraków, w sposób wskazany na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik graficzny 
do niniejszego zarządzenia. 

2. Służebność ustanawia się na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości 
oznaczonych nr działek 35/23, 35/24, 35/26 położonych w obrębie 51 jednostka 
ewidencyjna Nowa Huta, stanowiących obecnie własność Gminy Miejskiej Kraków. 

3. Zobowiązuje się każdego z nabywców nieruchomości gruntowej składającej się 
z działek nr 35/23 i udziału wynoszącego 1/2 części działki nr 35/24 oraz 
nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 35/26 i udziału wynoszącego 1/2 
części działki nr 35/24 - ustalonych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego do 
uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności 
gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 1906,50 zł + 22% podatku VAT 
w wysokości 419,43 zł, tj. łącznie kwoty 2 325,93 zł brutto (słownie: dwa tysiące 
trzysta dwadzieścia pięć złotych 93/100) płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy 
notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności.  

4. Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi obciąża właścicieli 
nieruchomości władnących. 

5. Przedmiotowe zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego, w którym 
Gmina Miejska Kraków wyraża zgodę na wpisanie prawa służebności przejazdu 
i przechodu w dziale III księgi wieczystej KW KR1P/00298980/3. 

 

§ 4 

  
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta. 

 
  § 5 

Tracą moc zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa: 
 
 

- Nr 1636/2004 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie 
ul. Boruty Spiechowicza,  
 

- Nr 18/2005 z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Gen. Boruty Spiechowicza,  
 

- 1312/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej 
niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, 
położonych w rejonie ul. Gen.Boruty Spiechowicza, 
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- 1472/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2005 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Gen. Boruty Spiechowicza, 

 
- 1789/2005 z dnia 7 października 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej 

niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, 
położonych w rejonie ul. Gen. Boruty Spiechowicza, 

 
w częściach dotyczących nieruchomości oznaczonych nr działek  35/23, 35/24,35/25, 35/26 
oraz udziału 1/2 części działki nr 35/21 (wydzielonej jako droga dojazdowa m. inn. do działki 
nr 35/25).  
 

§ 6 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 / - / 
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załącznik  do  
                                                                                                                                                                                   zarządzenia Nr 1820/2010 
                                                                                                                                                                                   Prezydenta Miasta Krakowa  

                                                                                                                                                                      z dnia 27 lipca 2010 r. 
 

WYKAZ 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 

L
p. 

Nr działki Pow. 
całkowi
ta w ha 

Obręb 
 

KW Położenie 
nieruchomoś

ci 

Przeznaczenie i opis nieruchomości Cena 
wywoławcza 
nieruchomości 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 

35/23 
½ część 
działki nr 
35/24 
 
 
 
35/26 
½ część 
działki nr 
35/24 

0,0096 
 
 

0,0138 
 
 
 

0,0096 
0,0138 

51 
jedn.ewid 

Nowa 
Huta 

KR1P/002
98980/3 

ul. Gen.M. 
Boruty - 

Spiechowicza 

Obszar w skład którego wchodzą nieruchomości nie podlega ustaleniom 
żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Warunki zabudowy dla tych nieruchomości określone 
zostały w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy nr AU-
2/7331/4087/08 z dnia 17 listopada 2008 r. oraz nr AU-2/7331/277/09 z 
dnia 30 stycznia 2009 r.  
Zgodnie z wymienionymi wyżej decyzjami  nieruchomości oznaczone nr 
działek 35/23 i  35/26 mogą  zostać zabudowane pawilonami 
handlowymi, natomiast działka nr 35/24 stanowić będzie wewnętrzną 
drogę dojazdową. Z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy można 
się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pok. 413. 
Nieruchomości zlokalizowane są  w obszarze urbanistycznym Nowej 
Huty wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1132, nie mniej 
planowana na działkach zabudowa nie będzie miała istotnego wpływu na 
wnętrze urbanistyczne rejonu os. Kolorowego. Przed pozwoleniem na 
budowę inwestor winien uzyskać pozwolenia konserwatorskie dla 
inwestycji w oparciu o projekt architektoniczny. 
Opisane wyżej nieruchomości są niezabudowane, porośnięte trawą. 
Położone są w terenie płaskim, w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. 
Przez działki nr 35/23 i 35/24 przebiega sieć kanalizacyjna ø 150.  
Ponadto przez działkę nr 35/24 przebiega przyłącz sieci wodociągowej 
oraz podziemna sieć energetyczna niskiego napięcia. W pobliżu 
nieruchomości znajdują się drzewa, w związku z powyższym prace 
ziemne winny być  prowadzone w odległości większej niż rzut korony 
drzewa. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna oraz  handlowo – usługowa. Nieruchomości 

74 200,00 
brutto w tym 
22% podatku 
VAT 
 
 
 
74 200,00 
brutto w tym 
22% podatku 
VAT 
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nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd 
przewidziany jest od ul. Gen. Boruty –Spiechowicza, po urządzonej 
drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 35/27 stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Kraków, po której zostanie ustanowiona 
służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli 
działek nr 35/23, 35/24, 35/26.  
Zobowiązuje się każdego z nabywców nieruchomości gruntowej 
składającej się z działek nr 35/23 i udziału wynoszącego 1/2 części 
działki nr 35/24 oraz nieruchomości gruntowej składającej się z działek 
nr 35/26 i udziału wynoszącego 1/2 części działki nr 35/24 - ustalonych 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego do uiszczenia na rzecz 
Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, 
jednorazowej opłaty w wysokości 1906,50 zł + 22% podatku VAT 
w wysokości 419,43 zł, tj. łącznie kwoty 2 325,93 zł brutto (słownie: 
dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych 93/100) płatnej najpóźniej 
przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości 
i ustanowienia służebności.  
Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi obciąża właścicieli 
nieruchomości władnących. 
 
 

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 2010 r. Nr 102 poz. 651 z 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. 

2. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości oraz  jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności podlegają opodatkowaniu 
podatkiem VAT w stawce 22 %. 

3. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT oraz opłata z tytułu ustanowienia służebności wraz z podatkiem VAT 
winny być uiszczone 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. 

4. 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 i na stronie internetowej Miasta Krakowa  www.bip.krakow.pl /Finanse i 
Mienie/Przetargi na nieruchomości/ co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. 

 


