
 

ZARZĄDZENIE NR 3349/2010 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 31 grudnia 2010 r. 
 

w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie słuŜebności przechodu i przejazdu na 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, poło Ŝonej przy 
ul. Powstania Styczniowego. 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 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 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), art. 285 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), § 10 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.)  - zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. WyraŜa się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem słuŜebności przejazdu i przechodu 

na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 85/12 o powierzchni 0,3710 ha objętej 
KW KR1P/00217583/9, połoŜonej w obrębie 53, jednostka ewidencyjna Krowodrza  
w Krakowie przy ul. Powstania Styczniowego, w sposób wskazany na mapie 
ewidencyjnej, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszego zarządzenia. 

2. SłuŜebność ustanawia się na rzecz kaŜdoczesnych właścicieli działek oznaczonych nr 85/1 
o pow. 0,0601 ha, 85/2 o pow. 0,0621 ha, 85/3 o pow. 0,0630 ha, 85/4 o pow. 0,0626 ha, 
85/5 o pow. 0,0626, 85/6 o pow. 0,0638 ha, 85/7 o pow. 0,0647 ha, 85/8 o pow. 0,0641 ha, 
objętych KW KR1P/00217583/9, połoŜonych w obrębie 53, jednostka ewidencyjna 
Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego, stanowiących obecnie własność Gminy 
Miejskiej Kraków.  

3. Zobowiązuje się kaŜdego z nabywców nieruchomości opisanych w §1 pkt. 2 niniejszego 
zarządzenia, którzy zostaną ustaleni w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, do 
uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia 
opisanej wyŜej słuŜebności gruntowej w wysokości 7 128,00zł netto + podatek VAT 
w stawce obowiązującej w dniu dokonania transakcji (obecnie 22%) - płatnej najpóźniej 
przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaŜy nieruchomości i ustanowienia 
słuŜebności.  

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

5. Przedmiotowe zarządzenie stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego, w którym Gmina 
Miejska Kraków wyraŜa zgodę na wpisanie w dziale III księgi wieczystej 
KW KR1P/00217583/9 opisanego w punkcie 1 prawa słuŜebności przechodu i przejazdu. 

 
§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi wydziału Skarbu Miasta 
 

§ 3 
    Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 / - / 

 
 


