
ZĄRZADZENIE NR 419/2010
PREZYDENTA MIASTA RAKOWA 

  Z DNIA 5 marca 2010 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie 
bezprzetargowym na rzecz Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski 
zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Łobzowskiej/Asnyka wraz z 
udzieleniem 95 % bonifikaty od ustalonych pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z 
jednoczesnym rozłożeniem na raty pierwszej opłaty.

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, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 3 w związku z 
art. 68 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 2 i 3 oraz art. 71 ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 6 i 14 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.), a także na podstawie Uchwały Nr 
LXXXIV/1105/09 Rady Miasta Krakowa  z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz Związku Polskich Artystów 
Plastyków Okręg Krakowski zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. 
Łobzowskiej/Asnyka wraz z udzieleniem 95 % bonifikaty od ustalonych pierwszej opłaty oraz opłat 
rocznych z jednoczesnym rozłożeniem na raty pierwszej opłaty, zarządza się co następuje:

§1
1.Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej zabudowane  
nieruchomości będące własnością Gminy Miejskiej Kraków oznaczone jako działki ewidencyjne 
nr: 70 o pow. 0,0850 ha, objęta KW nr KR1P/00237002/9, 71/1 o pow. 0,0233 ha, objęta KW           
nr KR1P/00249178/0, 181/9 o pow. 0,0144 ha, objęta KW nr KR1P/00334455/9, wszystkie 
położone w obrębie 119 jednostka ewidencyjna Śródmieście, na rzecz Związku Polskich Artystów 
Plastyków Okręg Krakowski wraz z udzieleniem 95 % bonifikaty od ustalonych pierwszej opłaty 
oraz opłat rocznych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i 
będącym jego integralną częścią. 
2. Odstępuje się od pobrania ceny budynków, o których mowa w ust. 1, w związku z faktem, iż 
nakłady poniesione na ich zrealizowanie są własnością Związku Polskich Artystów Plastyków 
Okręg Krakowski. 
3. Wyraża się zgodę na rozłożenie na raty pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości opisanych w ust. 1, która po zastosowaniu bonifikaty wynosi 77 533,45 
zł w, w tym 22 % podatku VAT w kwocie 13 981,44 zł w następujący sposób:

 I rata pierwszej opłaty w wysokości 26 691,85 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy 
sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 85/100) w tym podatek VAT w stawce 22 % w wysokości 
13 981,44 zł liczony od całej kwoty tj. 77 533,45 zł, płatna nie później niż do dnia zawarcia umowy 
notarialnej.

 kolejne raty w równych wysokościach po 5 084,16 zł (słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt 
cztery złote 16/100) każda, płatne w odstępach rocznych przez okres 10 lat, licząc od daty zawarcia 
umowy notarialnej wraz z oprocentowaniem ustalonym przy zastosowaniu stopy procentowej 



równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski od niespłaconej części 
pierwszej opłaty na dzień płatności.
2.Wierzytelność Gminy Miejskiej Kraków z w/w tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu na 
nieruchomościach opisanych w § 1 ust.1. 

§ 2
Ustala się opłaty roczne z tytułu oddania nieruchomości opisanych w §1 w użytkowanie wieczyste 
w stawce 0,3 % ceny brutto w/w nieruchomości w wysokości 930,40 zł, w tym  podatek VAT w 
stawce 22 % w kwocie 167,78 zł, płatne w terminie do dnia 31 marca każdego roku 
kalendarzowego, z góry za dany rok, począwszy od roku następnego od daty ustanowienia prawa 
użytkowania wieczystego.

§ 3

Prawo użytkowania wieczystego ustanawia się dla realizacji celów statutowych Związku Polskich 
Artystów Plastyków Okręg Krakowski.

§ 4
Zobowiązuje się Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski do utrzymywania w 
należytym stanie budynków znajdujących się na działkach nr 70, 71/1 i 181/9 obręb 119 jednostka 
ewidencyjna Śródmieście.

§ 5
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski zobowiązany jest do zwrotu udzielonej 
bonifikaty po jej waloryzacji, określonej w § 1 niniejszego zarządzenia, w przypadku zbycia 
nieruchomości lub wykorzystania na inne cele niż określone w § 3 niniejszego zarządzenia, przed 
upływem 10 lat od daty zawarcia umowy notarialnej.

§ 6
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. 

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9
Zawarcie umowy notarialnej winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty podpisania zarządzenia.

§ 10
Uchyla się zarządzenie nr 2683/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia do 
oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz Związku Polskich 
Artystów Plastyków Okręg Krakowski zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy 
ul. Łobzowskiej/Asnyka wraz z udzieleniem 95 % bonifikaty od ustalonych pierwszej opłaty oraz 
opłat rocznych z jednoczesnym rozłożeniem na raty pierwszej opłaty.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /





                                                                                                                                Załącznik 
.                                                                                                                  do zarządzenia  Nr 419/2010

                                                                                                                                                                                          Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 5 marca 2010 r.

Wykaz

zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Łobzowskiej/Asnyka przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat  w trybie bezprzetargowym wraz z jednoczesnym 
udzieleniem 95 % bonifikaty od ustalonych pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z jednoczesnym rozłożeniem na raty pierwszej opłaty na podstawie art. 37 ust.2 pkt 3 w związku z art. 68 ust.1 
pkt 2,  art. 70 ust. 2 i 3 oraz art. 71 ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.). 

Lp. Nr 
działki

Pow. w 
ha

Obręb Księga
Wieczysta

Położenie 
nieruchomości 

i opis

Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania

Cena netto 
1 m2

gruntu w 
zł

Cena brutto
nieruchomości

zł

I –sza opłata  25 
% ceny brutto 
nieruchomości 

w zł  
z zastosowaniem           
95 % bonifikaty

Opłata roczna 
0,3%  ceny 

brutto 
nieruchomości 

w zł
z zastosowaniem 
95 % bonifikaty

Informacja
o 

przeznaczeniu
do zbycia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 70

71/1
181/9

0,0850
0,0233
0,0144

119
jedn.ewid.

Śródmieście

KR1P/00237002/9
KR1P/00249178/0
KR1P/00334455/9

położone przy 
zbiegu ul.

Łobzowskiej/ 
Asnyka,

Według Miejscowego Planu Ogólnego 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Krakowa, obowiązującego do dnia 1 stycznia 
2003 roku teren ten znajdował się w „Obszarze 
Usług Publicznych – UP”.

Natomiast zgodnie z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowy 
teren znajduje się w obszarze śródmiejskim , w 
kategorii terenów o przeważającej funkcji 
mieszkaniowo-usługowej – MU. 

Działki zabudowane

4.143,57
zł

6.202.675,68 zł,
w tym podatek 
VAT w stawce 

22 % tj.  
1.118.515,29 zł

77.533,45 zł
w tym podatek 
VAT w stawce

 22 % tj.
13.981,44 zł

930,40 zł w tym 
podatek VAT w 
stawce 22% tj. 

167,78 zł

art. 37 ust. 2 pkt 
3 w związku z 
art. 68 ust.1 pkt 

2 ugn

1. Cena 1 m2 gruntu obowiązuje przez okres spłaty rat.
2. I rata pierwszej opłaty w wysokości 26 691,85 zł w tym cały podatek VAT w kwocie 13 981,44 zł winna być wpłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
3. Kolejnych 10 rat w wysokości po 5 084,16 zł każda, płatne w odstępach rocznych licząc od daty zawarcia umowy notarialnej, wraz z oprocentowaniem ustalonym przy zastosowaniu stopy 

procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski - od niespłaconej części pierwszej opłaty - na dzień dokonania wpłaty kolejnej raty.
4. Wierzytelność Gminy Miejskiej Kraków z w/w tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu na w/w nieruchomościach.
5. Odsetki za zwłokę regulują przepisy kodeksu cywilnego.
6. W związku z faktem, iż przedmiotowe działki oddaje się w użytkowanie wieczyste na rzecz osoby prawnej prowadzącej działalność kulturalną  stosuje się stawkę opłaty rocznej 0,3 %.         

Zatem opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w/w gruntu wynoszą 930,40 zł, w tym  podatek VAT w stawce 22 % w kwocie 167,78 zł,
7. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu winny być uiszczone z góry do 31 marca każdego roku.
8.   Aktualizacja ceny gruntu, będąca podstawą do ustalania opłat rocznych może być dokonywana w okresach nie krótszych niż 1 rok.
9. Odstępuje się od pobrania ceny budynków, znajdujących się na przedmiotowych nieruchomościach, w związku z faktem, iż nakłady poniesione na ich zrealizowanie są własnością  

nabywającego.
10. 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 z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 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.

11. Zawarcie umowy notarialnej winno nastąpić w terminie 3-ech miesięcy od daty podpisania zarządzenia.


