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Wykaz nieruchomości

stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 
na rzecz Województwa Małopolskiego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), w związku z art. 95 ust. 1 pkt 3 
i art. 96 ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego (j.t. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 231 ze zm.).

Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość Skarbu Państwa, położona w Balicach, gmina 
Zabierzów, powiat krakowski, województwo małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną 
nr 537/10 o pow. 0,68 ha (użytek Tr – tereny różne), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Krowodrzy w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą 
w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/00051437/1. 

Nieruchomość położona jest na terenie lotniska cywilnego użytku publicznego Kraków – 
Balice. Jest zabudowana stalową wiatą.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy na czas oznaczony do 1 lipca 2046 r., 
z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Spółka z o.o. 
z siedzibą w Balicach.

Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego położona jest w terenach zabudowy usługowej związanej z portem lotniczym 
(UL).

Darowizna nieruchomości na rzecz Województwa Małopolskiego nastąpi na podstawie 
art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego.

Cena nieruchomości wynosi 2 380 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt 
tysięcy złotych).

Niniejszy wykaz zostaje ogłoszony na okres 21 dni na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na tablicy ogłoszeń 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Informację o zamieszczeniu wykazu 
podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

wz. Wojewody Małopolskiego

Zbigniew Starzec
I Wicewojewoda Małopolski
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