
Załącznik do uchwały Nr 230/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 20 lutego 2018 r. 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

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

(tekst jednolity: Dz. U.2018, poz. 121 ze zm.) 
podaje do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany 

 

 
Oznaczenie nieruchomości 

 
 

Pow. 
działki 

(ha) 
 

 
 

Położenie i opis nieruchomości 

 
 

Sposób zagospodarowania nieruchomości ; 
przeznaczenie nieruchomości 

 

 
 

Cena 
nieruchomości 

(zł) 

 
 

Nr działki 

 
 

Nr obr 

 
 

Kw 

11/13 

42 
Kraków - 
Podgórze 

KR1P/00055204/5 

0,0130 

Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta 
prostokątnego. Teren działki częściowo 

utwardzony nawierzchnią asfaltową. 
Dostęp do działki drogą urządzoną o 

nawierzchni bitumicznej. Teren płaski. 
Działka zlokalizowana w pobliżu 

Cmentarza Komunalnego Czerwone 
Maki.  

 

 
 
 
 

Dal nieruchomości Rada Miasta Krakowa uchwałą nr 
LXXXVII/2132/17 z dnia 25 października 2017 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruczaj – 
Rejon ulicy Czerwone Maki”. W przedmiotowym planie 

działki te znajdują się w obszarze ZP.3 ZP.8 (tereny 
zieleni urządzonej), KU.1 (tereny obsługi i urządzeń 
komunikacyjnych), KDL.3 (tereny dróg publicznych 

klasy lokalnej) 

453 969 zł + 
należny podatek 

VAT 

11/14 
 

0,3159 
 

Działka o kształcie zbliżonym do 
prostokąta. Teren działki lekko 

pofałdowany e spadkiem w kierunku 
południowo – zachodnim, zadrzewiony 

oraz zakrzaczony. Dostęp do działki 
drogą urządzoną o nawierzchni 

bitumicznej. Teren płaski. Działka 
zlokalizowana w pobliżu Cmentarza 

Komunalnego Czerwone Maki.  
.  

 
1. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1. pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dn.  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 
2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 20 lutego  2018 r., do dnia  12 marca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego ul. Racławicka 56 w Krakowie (parter i III p. nowy budynek) oraz Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, ul. Gazowa 15 w Kraków.  
 

      

 


