
  
Załącznik do uchwały Nr 585/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami  

(tekst jednolity: Dz. U.2016.2147 z późn. zm.) 
podaje do publicznej wiadomo ści 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu, obejmujący lokale mieszkalne 

 
Oznaczenie nieruchomo ści  

 
 

Pow. 
działki 

(ha) 
 

 
 
Poło żenie i opis nieruchomo ści 
przeznaczonej do wynajmu  

 
 

Sposób zagospodarowania nieruchomo ści 
; przeznaczenie nieruchomo ści 

 

 
 
Wysoko ść stawki 
wywoławczej czynszu 
(miesi ęcznie netto (zł) 
za 1 m2 powierzchni)  

 
 
Termin 
wnoszenia 
opłat  

 
 

Nr działki  

 
 

Nr obr  

 
 

Kw  

1/31 70 KR1P/00055204/5 44,6198 

Budynek nr 24, lok. nr 3a, o pow. 63,68 m2, I 
piętro, ul. Babińskiego 29 Kraków. 

2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Do 
lokalu przynależy piwnica. Lokal zaopatrzony 

w energię elektryczną, co, ciepłą i zimną 
wodę. 

 
 
 
 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego w 
aktualnym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania działka położona jest w 

terenie usług publicznych (UP) 
 

7,19 
 
 
 

z góry do 10-
go każdego 

miesiąca 

Budynek nr 29, budynek dawnej portierni, 
parter, lok o pow. 59,03 m2, ul. Babińskiego 

29 Kraków,3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój. Ogrzewanie akumulacyjne. Lokal 

zaopatrzony w energię elektryczną, 
kanalizację miejską. 

6,18 

Budynek nr 19, lok. nr 13, o pow. 44,29 m2, I 
piętro, ul. Babińskiego 29 Kraków, 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka. Do lokalu przynależy 
piwnica. Lokal zaopatrzony w energię 
elektryczną, co, ciepłą i zimną wodę, 

kanalizację miejską. 

5,62  

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia.................................... 2017 r., do dnia …………………………………… 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego (parter i III piętro -  nowy budynek), Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ oraz Spółki Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o.  

 

Szczegółowe warunki umów najmu zostaną określone w zawieranej umowie 

Informacje dotyczące nieruchomości są udzielane przez Spółkę Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o.  pod nr tel. 12 4262186  

18 kwietnia 8 maja



 


