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ZARZĄDZENIE Nr 609/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 14 marca 2018 r.
«TableEnd:SzablonAktyKierowania»

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części
nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Sawy-Calińskiego.
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 8 ust 1 art. 41 ust. 1 ustawy z 11.03.2014 r. o
podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1221, z 2016 r. poz. 2024, z 2017 r. poz. 60, z
2016 r. poz. 846, z 2017 r. poz. 2491, z 2018 r. poz. 86, 62), zarządzenia nr 260/2004 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie sposobu naliczania wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu
prawnego z nieruchomości stanowiących własność, współwłasność bądź będących w użytkowaniu wieczystym
Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 1852/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7
września 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność,
współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:

§ 1.1 Ustala się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w okresie od 26.02.2010 r. do
30.09.2017 r. z części nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków położonej
w Krakowie przy ul. Sawy-Calińskiego objętej księgą wieczystą nr KR1P/00323589/7,
stanowiącej obszar o powierzchni 0,0355 ha działki nr 134 o powierzchni całkowitej
0,0560 ha, użytkowany na cele: skład (pod murowanym obiektem gospodarczym) o
powierzchni 0,0034 ha oraz zieleń przydomowa o powierzchni 0,0321 ha, w wysokości:
1) za okres od 26.02.2010 r. do 31.12.2010 r. - 521,83 zł ( w tym 94,10 zł VAT);
2) za okres od 1.01.2011 r. do 30.09.2017 r. - 4 216,34 zł ( w tym 788,42 zł VAT)
co daje łącznie kwotę w wysokości 4 738,17 zł ( w tym 882,52 zł VAT), słownie cztery
tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych siedemnaście groszy.
2. Termin płatności ustala się do dnia 10.04.2018 r.
3. Zobowiązuje się [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie
art.1 i 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; jawność wyłączyła
Joanna Kłosińska – Starszy Inspektor w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa]do
uiszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia na konto
Urzędu Miasta Krakowa nr 70102028920000510205900917 lub bezpośrednio w kasie Urzędu
Miasta Krakowa.
§ 2. Anuluje się naliczone Państwu [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych
na podstawie art.1 i 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; jawność
wyłączyła Joanna Kłosińska – Starszy Inspektor w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta
Krakowa]pismem nr GS-06.722430-4-15/09 z dnia 29.09.2017 r. wynagrodzenie za
bezumowne korzystanie z działki nr 134 obr. 24 Nowa Huta w kwocie 7 132,54 zł ( w tym
1 286,19 zł VAT), słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt cztery
grosze.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

