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ZARZĄDZENIE Nr 310/2021 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 9 lutego 2021 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

lokalu mieszkalnego Nr 21 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego 

w budynku mieszkalnym przy ul. Węgierskiej Nr 10 wraz z pomieszczeniem 

przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), 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 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz.11), uchwały Nr  LI/1415/21  Rady 

Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 21 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, 

położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Węgierskiej Nr 10 wraz z pomieszczeniem przynależnym 

i udziałem  w nieruchomości wspólnej – zarządza się, co następuje: 

 

           § 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal 

mieszkalny stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczony Nr 21 o powierzchni 

użytkowej 35,71 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Węgierskiej Nr 10 wraz 

z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 1,59 m2 i udziałem wynoszącym 

24/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które 

nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona jako 

działka nr 350 o powierzchni 0,0666 ha, położona w obrębie  P-13, jednostka ewidencyjna 

Podgórze, objęta KR1P/00256040/6 – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik  

do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią. 

§ 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, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.  

       3. Po upływie okresu wywieszenia postanawia się ogłosić przetarg ustny 

nieograniczony. 

 

  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta. 

            § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



załącznik  

                                                                                                                                                                              do zarządzenia Nr  

Prezydenta Miasta Krakowa  

z dnia 

WYKAZ 

dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej 

Kraków wraz z pomieszczeniem przynależnym i  udziałem w nieruchomości wspólnej 

l.p Położenie nieruchomości Opis i przeznaczenie nieruchomości Oznaczenie 

nieruchomości 

gruntowej 

Udział w 

nieruchomości 

wspólnej 

Cena 

wywoławcza  

w zł 

1. 

 
ul. Węgierska Nr 10 

 

lokal mieszkalny Nr 21 
 
o powierzchni użytkowej   

35,71 m2   

pom. przynależne: 

piwnica  o pow. 1,59  m2   

 

Kamienica Nr 10 przy ul. Węgierskiej jest budynkiem 

trzypiętrowym, częściowo podpiwniczonym, z częściowo 

użytkowym poddaszem, tworzy ją budynek frontowy i trzy oficyny 

dostępne z podwórka. Budynek został wzniesiony w technologii 

tradycyjnej w 1881 r., ściany murowane są z cegły ceramicznej 

pełnej, stropy między kondygnacjami są drewniane. Budynek 

położony w zwartej zabudowie kamienic mieszkalnych. 

Nieruchomość przy ul. Węgierskiej Nr 10 nie jest wpisana 

indywidualną decyzją do rejestru zabytków, natomiast z uwagi na 

wartości urbanistyczne, architektoniczne i historyczne figuruje  

w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz położona jest  

w obrębie układu urbanistycznego dawnego miasta Podgórze 

wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-608, na podstawie decyzji 

z dnia 26.10.1981 r. oraz na obszarze historycznego zespołu miasta 

Krakowa uznanego za pomnik historii Zarządzeniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. W związku  

z powyższym z konserwatorskiego punktu widzenia przy 

ewentualnych pracach związanych z modernizacją przedmiotowego 

lokalu mieszkalnego Nr 21 należy dążyć do zachowania wszelkich 

wartości świadczących o jego oryginalnej formie - wobec 

 dz nr 350 

o powierzchni 

0,0666 ha 

 

obr. P-13 

 jedn. ewidencyjna 

Podgórze 

 

KW 

KR1P/00256040/6 

 

24/1000 
 

 

 

   288 000,00 zł  
 

 



powyższego zastrzega się konieczność utrzymania, pomimo 

wprowadzanych przekształceń czytelności oryginalnego układu 

przestrzennego oraz historyczną wysokość pomieszczeń bez 

wprowadzania sufitów podwieszanych. Ponadto należy zachować 

elementy historyczne: zabytkowej stolarki okiennej, mosiężnych 

klameczek (w przypadku konieczności wymiany okien, ze względu 

na stan techniczny uniemożliwiający dalsze użytkowanie, nowe 

należy wykonać z drewna, na wzór istniejących, z powtórzeniem 

wielkości, podziałów, profilowania i detalu, z przełożeniem 

zabytkowych okuć), oraz w maksymalnym stopniu zachować 

oryginalne tynki, a instalacje należy prowadzić z wykorzystaniem 

istniejących przebić i przekuć. Z uwagi na włączenie obiektu do 

ewidencji zabytków, remont i modernizacja wnętrz wymaga 

uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków - zgodnie 

z brzmieniem art. 39 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Ze względu na położenie 

kamienicy na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego, 

wpisanego do rejestru zabytków-prace dotyczące zewnętrza 

architektury wymagają uzyskania stosownego pozwolenia 

konserwatorskiego (art. 36 ust. 1 pkt. liii ustawy z dnia 23 lipca  

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Nieruchomość 

podlega ochronie prawa na mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r., poz. 282) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 

Ponadto nieruchomość położona jest w obszarze objętym 

obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego „Stare Podgórze – Limanowskiego” w terenach 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MW/U). 

Lokal Nr 21 położony jest na poddaszu budynku frontowego. Lokal 



składa się z pokoju oraz ciemnej kuchni. Pomieszczenie wc 

przynależne do lokalu położone jest poza jego obrysem, wejście do 

niego  odbywa się z części wspólnej. Lokal ma wystawę zachodnią. 

Stolarka okienna jest drewniana, typu zespolonego, okno łukowe 

z pionowymi szprosami. W ścianie między kuchnią i pokojem obok 

drzwi umieszczone są otwory okienne kontaktowe, drewniane. Na 

podłogach w kuchni położone są płytki ceramiczne, w pokoju deski. 

Ściany pomieszczeń są tynkowane i malowane farbą emulsyjną. 

W lokalu zachowały się dwa piece kaflowe na paliwo stałe. Lokal 

wyposażony jest w instalację elektryczną 1-fazową, wodno – 

kanalizacyjną, ogrzewanie jest indywidualne. Dotychczas ogrzewany 

piecami kaflowymi na paliwo stałe. Elementy wyposażenia lokalu 

wykazują duży stopień zużycia technicznego. Lokal wymaga 

przeprowadzenia remontu. 

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 2020 r. poz.1990, z 2021 r. poz.11), 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. Cena nabycia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej winna być uiszczona najpóźniej w dniu 

sporządzenia umowy notarialnej, której termin winien być ustalony do 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. 

3. Sprzedaż lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i  udziałem w nieruchomości wspólnej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 

1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług . 

4. Ogłoszenie o terminie i miejscu przetargu zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4 i przy 

ul. Kasprowicza 29 oraz zamieszczone w prasie i na stronie internetowej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Finanse i Mienie/Nieruchomości 

Miasta Krakowa/Przetargi na Nieruchomości, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przetargu. 

http://www.bip.krakow.pl/

