
OGŁOSZENIE  O PRZETARGU
Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzeda  nieruchomo ciż ś
stanowi cych własno  Gminy Miejskiej Krakówą ść

1.   przetarg ustny nieograniczony na sprzeda  ż lokalu mieszkalnego Nr 7 o powierzchni
u ytkowej 45,61 mż 2, poło onego wż  budynku mieszkalnym przy ul. Górka Narodowa
Nr  118a  wraz  z  pomieszczeniem  przynale nym piwnic  oż ą  powierzchni  3,05  m  2  i
udziałem  wynosz cym  55/1000  cz ci wą ęś  nieruchomo ci  wspólnej,  któr  stanowiś ą ą
cz ci budynku  ięś  urz dzenia,  które  nie  słu  wył cznie do  u ytku wła cicieli  lokalią żą ą ż ś
oraz nieruchomo  gruntowa oznaczona jako działka nr 183 ość  powierzchni 0,3231
ha,  poło ona  w  obr bie  K-29,  jednostka  ewidencyjna  Krowodrza,  obj taż ę ę
KR1P/00307798/7.

Cena wywoławcza wynosi: 318 000,00 zł
wadium:  32 000,00 zł

Budynek  Nr 118a  poło ony jest  na  terenie  ogrodzonym  wraz  z  budynkiem  Nr 118,  dojazdż
odbywa si  drog  asfaltow  przechodz c  w drog  utwardzon  wirem, lep . Jest to budynekę ą ą ą ą ę ą ż ś ą
dwupi trowy, podpiwniczony, wzniesiony w drugiej połowie XX w. w technologii tradycyjnej.ę
Budynek  wzniesiony  na  rzucie  prostok ta,  murowany  z  cegły,  otynkowany  ią  ocieplony
styropianem.  Stolarka  drzwi  wej ciowych  do  budynku  jest  aluminiowa  zś  przeszkleniami,

w budynku  jest  jedna  klatka  schodowa  elbetowa,  z  okładzin  schodów  iż ą  podłóg  latrico.
W budynku  brak  windy.  Budynek  wyposa ony  jest  w  instalacje  elektryczn ,  wodno  –ż ą
kanalizacyjn  i wentylacji, brak jest instalacji gazowej. Ogrzewanie w budynku jest elektryczne,ą
brak przył czenia do sieci MPEC, instalacja elektryczna budynku jest przystosowana do tegoą
typu  ogrzewania.  W  bezpo rednim s siedztwie  budynku  jest  zabudowa  jednorodzinna  orazś ą
niezabudowane  tereny  zieleni   nieurz dzonej.  Lokal  Nr  7  poło ony jest  na  drugim  pi trzeą ż ę
budynku. Lokal składa si  z dwóch pokoi,  przedpokoju, łazienki, pomieszczenia wc oraz  kuchni.ę
Lokal wyposa ony jest w instalacj  elektryczn  1 - fazow , wodno – kanalizacyjn , ogrzewanież ę ą ą ą
jest  elektryczne  (akumulacyjne),  ciepła  woda  u ytkowa  w  łazience  pochodzi  z  bojlerówż
elektrycznych  –  zamontowane  w pomieszczeniu  wc i  łazience.  W  łazience  bojler  przysłania

kratk  wentylacyjn  w  cianie.  Wodomierze  elektroniczne  zostały  wymienione  w  2019  r.ę ą ś
i zlokalizowane  s  wewn trz  lokalu.   Lokal  wymaga  przeprowadzenia  remontu.  Do  lokaluą ą
przynale y piwnica oż  powierzchni 3,05 m2 i wysoko ci ok. 2,10 m. Lokal wolny jest od obci e ,ś ąż ń
dział IV KW KR1P/00307798/7 wolny jest od wpisów, w dziale III KW ujawniony jest wpis:

”wszelkie ci ary ci ce na wydzielonych lokalach z nieruchomo ci ci  na przynale nych doęż ążą ś ążą ż
nich udziałach we współwłasno ci”.ś

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mog  go ogl da  w dniachą ą ć  19 wrze nia i 3 pa dziernikaś ź
2022 r. w godz. 14.00 – 14.30.

2.   przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż lokalu  mieszkalnego  Nr  22  o
powierzchni  u ytkowej  30,17  mż 2,  poło onego  w  budynku  mieszkalnym  przy  ul.ż
W gierskiej  Nr  10  wraz  z  pomieszczeniami  przynale nymi piwnic  o  powierzchnię ż ą
2,81  m2 i  pomieszczeniem  wc  o  powierzchni  1,67  m2 oraz  udziałem  wynosz cymą
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22/1000  cz ci  w  nieruchomo ci  wspólnej,  któr  stanowi  cz ci  budynku  ięś ś ą ą ęś
urz dzenia, które nie słu  wył cznie do u ytku wła cicieli lokali oraz nieruchomoą żą ą ż ś ść
gruntowa  oznaczona  jako  działka  nr  350  o  powierzchni  0,0666  ha,  poło ona  wż
obr bie  P- 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, obj ta KR1P/00256040/6ę ę

Cena wywoławcza wynosi: 359 000,00 zł
wadium:  36 000,00 zł

Kamienica  Nr  10  przy  ul.  W gierskiej  jest  budynkiem  trzypi trowym,  cz ciowoę ę ęś
podpiwniczonym,  z  cz ciowo  u ytkowym  poddaszem,  tworzy  j  budynek  frontowy  i  trzyęś ż ą
oficyny dost pne z podwórka. Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej wę  1881 r.,

ciany murowane s  z cegły ceramicznej pełnej, stropy mi dzy kondygnacjami s  drewniane.ś ą ę ą
Nieruchomo  poło ona  jest  na  terenie  obj tym  obowi zuj cym  miejscowym  planemść ż ę ą ą
zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  „Stare  Podgórze  –  Limanowskiego”  w terenach
zabudowy  mieszkaniowo  –  usługowej  (MW/U6).  W  działach  III  i  IV  ksi gi  wieczysteję
KR1P/00256040/6 ujawniony jest wpis stwierdzaj cy, e wszelkie ci ary ci ce na lokalachą ż ęż ążą
wydzielonych z nieruchomo ci ci  na przynale nych do nich udziałach we współwłasno ci, naś ążą ż ś
podstawie przepisów Rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 18.03.1992 r. wą ś  sprawie
wykonania  przepisów  ustawy  o  ksi gach  wieczystych  i  hipotece.  Nieruchomo  przy  ul.ę ść
W gierskiej  Nr 10 nie jest wpisana indywidualn  decyzj  do rejestru zabytków, natomiast zę ą ą
uwagi  na  warto ci  urbanistyczne,  architektoniczne  i  historyczne  figuruje  wś  wojewódzkiej  i
gminnej ewidencji  zabytków oraz poło ona jest w obr bie układu urbanistycznego dawnegoż ę
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  Zarz dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej zą  dnia 08.09.1994 r.  Z uwagi na
wł czenie obiektu do ewidencji zabytków, remont ią  modernizacja wn trz wymaga uzgodnieniaę
z Wojewódzkim Urz dem Ochrony Zabytków - zgodnie z brzmieniem art. 39 ustawy z dnia 7ę
lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Ze wzgl du naę
poło enie kamienicy na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego, wpisanego do rejestruż
zabytków-prace  dotycz ce  zewn trza  architektury  wymagaj  uzyskania  stosownegoą ę ą
pozwolenie konserwatorskiego (art. 36, ust. 1, pkt. l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.). Nieruchomo  podlegaść
ochronie prawa na mocy przepisów wy ej powołanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nadż
zabytkami  oraz art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane. Przy ewentualnych
pracach  zwi zanych z  modernizacj  lokalu mieszkalnego  Nr 22  nale y d y  do  zachowaniaą ą ż ąż ć
wszelkich warto ci wiadcz cych o jego oryginalnej formie - wobec powy szego zastrzega siś ś ą ż ę
konieczno  utrzymania zabytkowej stolarki  okiennej,  mosi nych klameczek,  aść ęż  w przypadku
konieczno ci  wymiany  okien,  ze  wzgl du  na  stan  techniczny  uniemo liwiaj cy  dalsześ ę ż ą
u ytkowanie,  nowe  okna  nale y wykona  z  drewna,  na  wzór  istniej cych,  zż ż ć ą  powtórzeniem
wielko ci, podziałów, profilowania i detalu, z przeło eniem zabytkowych oku .ś ż ć
Lokal Nr 22 poło ony jest na poddaszu budynku frontowego. Lokal składa si  z pokoju orazż ę
kuchni. Pomieszczenie wc przynale ne do lokalu  poło one jest poza jego obrysem, wej cie doż ż ś
niego  odbywa si  z cz ci wspólnej. Lokal wyposa ony jest w instalacj  elektryczn  1-fazow ,ę ęś ż ę ą ą
wodno – kanalizacyjn , ogrzewanie jest indywidualne, dotychczas było piecami kaflowymi naą
paliwo stałe. Elementy wyposa enia lokalu wykazuj  du y stopie  zu ycia technicznego. Lokalż ą ż ń ż
wymaga przeprowadzenia remontu. 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mog  go ogl da  w dniach 21 wrze nia i 4 pa dziernikaą ą ć ś ź
2022 r. w godz. 14.30 – 15.00.
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3. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 14 o powierzchni
u ytkowej 24,54 mż 2, poło onego wż  budynku mieszkalnym przy ul. W gierskiej Nrę  10
wraz  z pomieszczeniami  przynale nymi:  piwnic  o  powierzchni  2,58  mż ą 2,
pomieszczeniem  wc  o powierzchni  1,38  m2,  pomieszczeniem  gospodarczym  o
powierzchni  3,57  m2 oraz  udziałem  wynosz cym 21/1000  cz ci wą ęś  nieruchomo ciś
wspólnej,  któr  stanowi  cz ci budynku ią ą ęś  urz dzenia, które nie słu  wył cznie doą żą ą
u ytku wła cicieli lokali oraz nieruchomo  gruntowa oznaczona jako działka nr 350ż ś ść
o powierzchni  0,0666  ha,  poło ona  wż  obr bie   P-ę  13,  jednostka  ewidencyjna
Podgórze, obj ta KR1P/00256040/6ę

Cena wywoławcza wynosi: 307 000,00 zł
wadium:  31 000,00 zł

Opis  nieruchomo ci,  z  której  wyodr bniony  zostanie  lokal  oraz  wpisy  ujawnione  w  ksi dześ ę ę
wieczystej  urz dzonej  dla  niej  zostały  przedstawione  w  poz.  2  niniejszego  ogłoszenia.  Przyą
ewentualnych pracach zwi zanych z modernizacj  przedmiotowego lokalu mieszkalnego Nr 14ą ą
nale y d y  do zachowania wszelkich warto ci wiadcz cych o jego oryginalnej formie - wobecż ąż ć ś ś ą
powy szego  zastrzega  si  konieczno  utrzymania,  pomimo  wprowadzanych  przekształceż ę ść ń
czytelno ci oryginalnego układu przestrzennego oraz historyczn  wysoko  pomieszcze  bezś ą ść ń
wprowadzania  sufitów  podwieszanych.  Ponadto  nale y  zachowa  elementy  historyczne:ż ć
zabytkowej  stolarki  okiennej,  mosi nych  klameczek  (w  przypadku  konieczno ci  wymianyęż ś
okien,  ze  wzgl du  na  stan  techniczny  uniemo liwiaj cy  dalsze  u ytkowanie,  nowe  nale yę ż ą ż ż
wykona  z drewna, na wzór istniej cych, z powtórzeniem wielko ci, podziałów, profilowania ić ą ś
detalu,  z  przeło eniem  zabytkowych  oku ),  stolarki  drzwiowej,  płycinowej  oraz  wż ć
maksymalnym  stopniu  zachowa  oryginalne  tynki,  a  instalacje  nale y  prowadzi  zć ż ć
wykorzystaniem istniej cych przebi  i przeku . ą ć ć
Lokal  Nr 14 poło ony jest na drugim pi trze budynku  oficyny,  doj cie do lokalu odbywa  siż ę ś ę
przez klatk  schodow  budynku frontowego oraz przez zewn trzn  galeri . Lokal składa si  zę ą ę ą ę ę
pokoju oraz kuchni, pomieszczenie wc przynale ne do lokalu poło one jest poza jego obrysem,ż ż
pomieszczenie  gospodarcze  przynale ne  do  lokalu  poło one  jest  na  parterze.  Lokalż ż
wyposa ony  jest  w  instalacj  elektryczn  1-fazow ,  wodno  –  kanalizacyjn  ogrzewanież ę ą ą ą
indywidualne piecem kaflowym na paliwo stałe. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mog  go ogl da  w dniach 21 wrze nia i 4 pa dziernikaą ą ć ś ź
2022 r. w godz. 14.30 – 15.00.

4. przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzeda  ż lokalu  o  przeznaczeniu  innym  niż
mieszkalne  Nr  55A  o  powierzchni  u ytkowej  60,60  mż 2,  poło onego  w  budynkuż
wielomieszkaniowym w os. Stalowym Nr 5 w Krakowie wraz z udziałem wynosz cymą
15/1000 cz ci nieruchomo ci wspólnej, któr  stanowi  cz ci budynku ięś ś ą ą ęś  urz dzenia,ą
które nie słu  do wył cznego u ytku wła cicieli lokali oraz nieruchomo  gruntoważą ą ż ś ść
oznaczona  nr  działki   31  o powierzchni  0,0968  ha,  poło ona  w  obr bie  NH-47,ż ę
jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obj ta KW KR1P/00075740/0.ę

Cena wywoławcza wynosi: 153 000,00 zł
wadium:  16 000,00 zł
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Budynek  Nr 5 w os.  Stalowym poło ony jest  w otoczeniuż  zieleni  wewn trzosiedlowej,ą
został  wzniesiony  w  latach  1954  –  1955  w  technologii  tradycyjnej,  jako  sze ciopi trowyś ę
podpiwniczony  blok  mieszkalny  z  lokalami  usługowymi  w  parterach.  Jest  to  budynek

trzyklatkowy, z cz ciowo nieu ytkowym poddaszem. Stan techniczny budynku i elewacji jestęś ż
dobry.   Stolarka  okienna  budynku  w  wi kszo ci  została  wymieniona  na  pcv,  bramna  jestę ś
aluminiowa  z  przeszkleniami.  Budynek  wyposa ony jest  w  wind , której  bieg  ko czy si  naż ę ń ę
pi tym  pi trze,  doj cie  na  poddasze  schodami.   Budynek  wyposa ony  jest  w  instalacjeą ę ś ż
teletechniczn , elektryczn , wodno – kanalizacyjn , centralnego – ogrzewania zasilanego zą ą ą  sieci
miejskiej, domofon, 

Nieruchomo  ść nie  jest  wpisana  indywidualn  decyzj  do  rejestru  zabytków,  figurujeą ą
natomiast  w  gminnej  ewidencji  zabytków  Krakowa,  obj ta  jest  ochron  konserwatorskę ą ą
zgodnie  z  zapisami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Centrum  Nowej
Huty przyj tego uchwał  Rady Miasta Krakowa Nr XCII/1362/13 z dnia 04.12.2013 r.  orazę ą
poło ona jest w obr bie układu urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytkówż ę
pod  nr  A-1132  decyzj  z  dnia  30.12.2004  r.   Zgodnie  z  wytycznymi  konserwatorskimi  weą
wn trzu  lokalu  Nr  55A  nie  zachowały  si  adne  elementy  wystroju  oraz  wyposa enia,ę ę ż ż
przedstawiaj ce warto  zabytkow , z uwagi na to Miejski Konserwator Zabytków nie widzią ść ą
przeciwskaza  odno nie  przeprowadzenia  remontu  wn trza  lokalu.  Stolarka  okienna  jestń ś ę
integralnym  elementem  wystroju  elewacji  i  cz ci wspólnych  budynku  oraz  współdecydujeęś
o jego  warto ci  zabytkowej,  wszelkie  prace  zwi zane  z  wymian  okien  oraz  remontemś ą ą
stropodachu nie powinny wpływa  na brył  ić ę  wygl d zewn trzny obiektu. Wszelkie zmiany tychą ę
elementów nale y wyprzedzaj co uzgodni  z Miejskim Konserwatorem Zabytków.ż ą ć

Lokal Nr 55 A poło ony jest na VII kondygnacji budynku, powstał zż  adaptacji strychu.
Składa si  z czterech pomieszcze  o powierzchniach: 12,22 mę ń 2, 17,46 m2, 14,45 m2  i 16,47 m2.
Wysoko  pomieszcze  wynosi  od  2,35m  do  2,48m.  Lokal  wyposa ony  jest  w  instalacjeść ń ż
elektryczn  jednofazow , wodno – kanalizacyjn  oraz centralnego ogrzewania zasilanego z siecią ą ą
miejskiej. Lokal bez wc i łazienki. Lokal wyposa ony jest w instalacje elektryczn  jednofazow ,ż ą ą
wodno – kanalizacyjn  oraz centralnego ogrzewania zasilanego zą  sieci miejskiej. Lokal wymaga
przeprowadzenia  remontu,  proces  inwestycyjny  musi  obj  te  remont  stropodachu.  Wadąć ż ą
techniczn  wą  przypadku  zamiaru  przeznaczenia  lokalu  dla  funkcji  mieszkalnej  jest  mała
powierzchnia okien ok. 10 razy mniejsza ni  wynikaj ca z  norm. Przeprowadzony w dniu 13ż ą
grudnia  2019  r.  przegl d  kominiarski  wą  przedmiotowym  lokalu  wykazał,  i  przewodyż
wentylacyjne  s  dro ne,  kratki  podł czone  s  do  przewodów  kominowych  prawidłowo,ą ż ą ą
przewody kominowe nadaj  si  do eksploatacji.  Lokal wolny jest od obci e . Dział IV ksi gią ę ąż ń ę
wieczystej  KR1P/00075740/0  nie  zawiera  wpisów,  w  dziale  III  ujawniony  jest  wpis
ograniczonego  prawa  rzeczowego  –  dz.  nr  347/4  przekazano  w  u ytkowanie  nieodpłatneż
Przedsi biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej wę  Krakowie Nowej Hucie. Wpis ten nie dotyczy
nieruchomo ci b d cej przedmiotem zbycia.ś ę ą

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mog  go ogl da  w dniach  22 wrze nia i 3 pa dziernikaą ą ć ś ź
2021 r. w godz. 14.30 – 15.00.
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Przetargi  na  sprzeda  wymienionych  wy ej nieruchomo ci odb d  si  w  budynku  Urz duż ż ś ę ą ę ę
Miasta Krakowa w dniu   18 pa dziernika 2022 r.ź  w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek
Podgórski 

poz. 1 – godz.    9.00                   

poz. 2 – godz.  10.00

poz. 3 – godz. 11.00

poz. 4 – godz. 12.00

W  przetargu  mog  wzi  udział  osoby,  które  wpłac  wadium  w  podanej  wy ej  wysoko cią ąć ą ż ś
w formie  pieni dza  z  oznaczeniem  nieruchomo ci  ą ś wył cznieą  przelewem  na  rachunek

depozytowy  Urz du  Miasta  Krakowa  Wydziału  Finansowegoę  pl.  Wszystkich  wi tych  3-4,Ś ę
prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby

najpó niej w  ź dniu 13 pa dziernika 2022ź  r. wadium  znajdowało  si  na  rachunku  bankowymę
Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, e warunek wpłaty wadium nie został spełniony.  ż Datą
dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa. 

W     przypadku zamiaru wzi cia udziału  w wi cej ni  jednym przetargu wadium nale y wpłacaę ę ż ż ć
odr bnie na ka dy przetarg.ę ż
Komisja  przetargowa  przed  otwarciem  przetargu  potwierdza  wniesienie  wadium  przez

uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedło y  komisjiż ć
przetargowej dowód to samo ci. ż ś

W  przypadku,  gdy  uczestnikiem  przetargu  jest  osoba  inna  ni  osoba  fizyczna,  osobaż
upowa niona do reprezentowania uczestnika powinna przedło y  do wgl du aktualny wypisż ż ć ą
z Krajowego Rejestru S dowego, a osoba prowadz ca działalno  gospodarcz  za wiadczenieą ą ść ą ś
o wpisie  do  ewidencji  działalno ci gospodarczej.  Je eli uczestnik  jest  reprezentowany  przezś ż
pełnomocnika,  konieczne  jest  przedło enie  oryginału  pełnomocnictwa  upowa niaj cego  doż ż ą
działania na ka dym etapie post powania przetargowego.ż ę

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza si  na poczet ceny nabyciaę
nieruchomo ci. Wadium ulega przepadkowi  w razie uchylenia  si  uczestnika,  który przetargś ę
wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone niezwłocznie, w ci gu 3 dni od odwołania, zamkni cia, uniewa nienia lub zako czeniaą ę ż ń
wynikiem negatywnym  przetargu,  w  sposób odpowiadaj cy formie  wnoszenia.  Przetarg  jestą
wa ny  bez  wzgl du  na  liczb  uczestników  przetargu,  je eli  przynajmniej  jeden  uczestnikż ę ę ż
zaoferuje co najmniej jedno post pienie powy ej ceny wywoławczej. ą ż
O wysoko ci post pienia decyduj  uczestnicy przetargu, z tym e post pienie nie mo e wynosiś ą ą ż ą ż ć
mniej ni  1 % ceny wywoławczej, z zaokr gleniem w gór  do pełnych dziesi tek złotych.ż ą ę ą  

Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10  ustawy z dnia

11 marca  2004 r.  o podatku  od  towarów  usług  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2020,  poz. 106
z pó n.zm.). ź

Cena nabycia   nieruchomo ci płatna jestś  jednorazowo  przed zawarciem umowy notarialnej.
W dniu  podpisania  umowy  notarialnej  rodki  finansowe  winny  znajdowa  si  na  rachunkuś ć ę
bankowym Miasta Krakowa. 
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O terminie  zawarcia  umowy  notarialnej  nabywca  zostanie  zawiadomiony  do  21 dni  od  dnia

rozstrzygni cia przetargu. Je eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo ci nie przyst pi bezę ż ś ą
usprawiedliwienia  do  zawarcia  umowy w miejscu  lub w terminie  podanym w zawiadomieniu

i do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomo ci, organizator przetargu mo eś ż
odst pi  od zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi.  Opłaty notarialneą ć
i s dowe zwi zane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.ą ą
W  przypadku,  gdy  nabywc  nieruchomo ci  ustalony  zostanie  cudzoziemiec  w  rozumieniuą ś
ustawy  z  dnia  24  marca  1920  r.  o  nabywaniu  nieruchomo ci  przez  cudzoziemców  (tekstś
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda y nieruchomo ciż ś
nabywca  winien  przedło y  zezwolenie,  je eli  uzyskanie  zezwolenia  wynika  zż ć ż  przepisów
cytowanej wy ej ustawy.ż

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urz du Ochrony Zabytków www.wuoz.malopolska.pl.ę
znajduj   si  informacje  dotycz ce  zagadnie  z  dziedziny  ochrony  i  opieki  nad  zabytkamią ę ą ń
w zakresie dotycz cym nieruchomo ci.ą ś
W  przypadku  wprowadzenia  zmian  dotycz cych  warunków  uczestnictwa  wą  przetargu,

informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej
Miasta  Krakowa,  na  której  zamieszczone  jest  ogłoszenie  o przetargu  tj. www.bip.krakow.pl

Ogłoszenia i komunikaty/ Przetargi na Nieruchomo ci/.ś
Szczegółowe  informacje  odno nie zbywanych  nieruchomo ci mo na uzyska  w  Wydzialeś ś ż ć
Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urz du Miasta Krakowa ul.ę  Kasprowicza 29,
telefon:  12  616-9809  w   godzinach  pracy  urz du.  ę Przetargi   zostan  przeprowadzone  naą
podstawie  art.  38-41  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomo ciami (tekstś
jednolity  Dz.U  z  2021  r.  poz.  1899)  oraz  przepisów  Rozporz dzenia  Rady  Ministrów  zą  dnia
14 wrze nia 2004ś  r.  w sprawie  sposobu  i trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowa  nań
zbycie nieruchomo ci (ś tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). 

Prezydent  Miasta  Krakowa  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  z  wa nychż
powodów.

6

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

	OGŁOSZENIE O PRZETARGU
	Prezydent Miasta Krakowa

