UCHWAŁA NR XLI/307/99
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 grudnia 1999 r.

w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Kraków a Spółdzielnią Mieszkaniową
„Ruczaj – Zaborze”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” i „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U.
Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106
poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155
poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/ w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 115 poz. 741/ Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na zamianę działek:
- nr 182/37 o powierzchni 0.0602 ha, obj. Kw 188570
położona w obrębie 31. Podgórze
- nr 78/2 o powierzchni 0.0721 ha, obj. Kw 237353
- nr 79/1 o powierzchni 0.0705 ha, obj. Kw 232278
- nr 90/1 o powierzchni 0.0409 ha, obj. Kw 232145,
- nr 91 o powierzchni 0.0662 ha, obj. Kw 232279,
- nr 92/2 o powierzchni 0.0535 ha, obj. Kw 213347,
- nr 93/4 o powierzchni 0.0153 ha, obj. Kw 237351,
- nr 168/2 o powierzchni 0.0295 ha obj. Kw 232145 położonych w obrębie
34 Podgórze stanowiących własność Gminy Kraków – na własnościowe prawo do
lokalu użytkowego położonego na parterze w budynku nr 1 przy ul. Kobierzyńskiej Miłkowskiego stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj–
Zaborze”, o powierzchni 338 m2 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie
ochrony zdrowia.
2. Różnica wartości zamienianych nieruchomości w kwocie 320.002 złotych /słownie :
trzysta dwadzieścia tysięcy dwa/ zostanie wypłacona Spółdzielni Mieszkaniowej
"Ruczaj Zaborze".
3. Środki finansowe na pokrycie różnicy wartości zamienianych nieruchomości
w kwocie 320.002 zł zarezerwowane są w budżecie miasta Krakowa na 1999 rok,
nazwa zadania: pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań za wywłaszczone
i przejęte na rzecz Gminy Kraków nieruchomości, nr zadania IV-2, dział 74, rozdział
7552 par. 72.
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§ 2.
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kraków jako osoby prawnej w poczet
członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Ruczaj - Zaborze".
§3
Uchyla się uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr CXVII/1043/98 z dnia 20 maja
1998 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kraków a Spółdzielnią
Mieszkaniową "Ruczaj - Zaborze".
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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