
UCHWAŁA NR XXIV/511/19
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
na rzecz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego -

Parafii pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy

ulicy Wioślarskiej w Krakowie wraz z udzieleniem 95 % bonifikaty od ich ceny.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), art. 37 ust. 2 pkt 10 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270, 
poz. 492 i poz. 801) oraz § 4 pkt 6 i 13 uchwały nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia
7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 741) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących 
własnością Gminy Miejskiej Kraków, stanowiących: działkę ewidencyjną nr 68/10, o powierzchni 
0,3294 ha, objętą księgą wieczystą KR1P/00601934/4, działkę ewidencyjną nr 83/21, o powierzchni 
0,0032 ha, objętą księgą wieczystą KR1P/00196162/8 oraz działkę ewidencyjną nr 94/17, 
o powierzchni 0,0035 ha, objętą księgą wieczystą KR1P/00183728/0, obręb K-15, jednostka 
ewidencyjna Kraków - Krowodrza, położonych przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie w trybie 
bezprzetargowym na rzecz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - Parafii pod 
wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie wraz z udzieleniem 95% bonifikaty 
od ich ceny, z przeznaczeniem na urządzenie Świątyni Prawosławnej.

§ 2. Jeżeli nabywca zbędzie wyżej opisane nieruchomości lub wykorzysta je na inne cele niż cele 
uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat licząc od dnia ich nabycia, jest 
zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej zwaloryzowanej bonifikaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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