
UCHWAŁA Nr XXXIII/486/13
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 17 czerwca 2013

w sprawie opinii do zbycia działki nr 131, części działek nr: 130, 132 oraz 85/1 obr. 30 jednostka
ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie.

Na podstawie § 4 pkt 5 lit. l Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego załącznik nr 18 do
uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji
i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z
dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn. zm.) oraz na wniosek Wydziału Skarbu Miasta
UMK, znak GS-01.6840.4.16.2011.JP, Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje  się  pozytywnie  zbycie  działek, położonych w Krakowie  przy  ul.  Drożyska  
obr.  30 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, oznaczonych na załączonym wstępnym projekcie
podziału jako:
-  nr  131  o  pow.  0,0042  ha,  nr  130/E  o  pow.  ok.  0,0081  ha,  nr  85/1/B  o  pow.  
ok. 0,0022 ha oraz nr 132/F o pow. ok. 0,0002 ha dla poprawy warunków zagospodarowania
działki sąsiedniej nr 129/2 o pow. 0,3325 ha,
- nr 130/D o pow. ok. 0,0030 ha oraz nr 85/1/A o pow. ok. 0,0002 ha dla poprawy warunków
zagospodarowania działki sąsiedniej nr 129/1 o pow. 0,4548 ha,
- nr 132/G o pow. ok. 0,0058 ha dla poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej  
nr 337 o pow. 0,0523 ha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                              Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
Powyższa opinia stanowi uzupełnienie Uchwały Nr XXXI/466/13 z dnia 15 kwietnia 2013 w
sprawie opinii do zbycia działki nr 131, części działki nr 130 oraz 85/1 obr. 30 w Krakowie w
związku z pismem Wydziału Skarbu Miasta nr  GS-01.6840.4.16.2011.JP z  dnia 22.05.2013r.
Przedmiotowe działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Ewentualna
sprzedaż  w/w  działek  doprowadzi  do  zgodności  stanu  prawnego  ze  stanem  faktycznym
użytkowania nieruchomości.


