Wywieszenie na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
od dnia

Załącznik
do zarządzenia nr 3514/2014
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 08.12.2014 r.

W y k a z
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie do 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 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200).

Numer
działki

217/7

Pow. w ha

0,0036

Obręb

54 Nowa
Huta

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób
zagospodarowania nieruchomości

KR1P/00439321/7 Zgodnie
z
ustaleniami
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Cyżyny-Łęg”
(Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 28.08.2013r. Nr
LXXX/1219/13) – przedmiotowa działka znajduje się w
terenach o funkcji podstawowej: pod zabudowę usługową
oraz funkcji uzupełniającej pod zieleń urządzoną.
- nieruchomość zabudowana częścią budynku handlowousługowo-biurowego, wzniesionego ze środków własnych
nabywających

Położenie
nieruchomości

Cena sprzedaży
gruntu + 23%
VAT

Informacja o
przeznaczeniu do
zbycia

ul.Centralna

8.044,00

w celu poprawy
zagospodarowania
nieruchomości
oznaczonych jako
działki ewid.nr:
217/14, 21/15 i
217/16,
zabudowanej
budynkiem
handlowousługowo-biurowym

1.850,12

1. Cena obowiązuje przez 1 rok od daty wydania przez Wojewodę Małopolskiego zarządzenia o wyrażeniu zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
2. Wpłata łącznej 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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200) 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

