
Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Załącznik 
Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do zarządzenia Nr 
od dnia ……………… r. do dnia…………………….                                    Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia.

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, na podstawie art. 4 pkt 9b1, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 3, art. 67 ust. 3, 68 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 
1566, 1595).
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- działka nr 544/13 podlega ustaleniom miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare 
Miasto” zatwierdzonego uchwałą nr XII/131/11 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia  2011 r. ( Dz. U. Woj. 
Małopolskiego nr 255, poz. 2059 z dnia 17 maja 2011 r.). 
Zgodnie z tym planem nieruchomość znajduje się w 
terenach zabudowy usługowej ( U.5) z podstawowym 
przeznaczeniem na obiekty użyteczności publicznej z 
zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, zawierającym 
również elementy niezbędne dla jego urządzenia i 
funkcjonowania, takie jak między innymi dojazdy i 
dojścia piesze nie wyznaczone na rysunku planu.  
- nieruchomość zabudowana jest schodami i chodnikiem, 
w pozostałej części stanowi teren zielony

867 000,
00 zł

8 670,00 zł + 23% 
podatku VAT w 

wysokości 1 994,10 zł

Uniwersytet 
Jagielloński w 
Krakowie 

1. Cena 1 m2 gruntu obowiązuje do marca 2018 r.
2. Wpłata ceny sprzedaży winna nastąpić najpóźniej w terminie do 5 dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
3. Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, Dz. U. z 

2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595), 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.


