ZARZĄDZENIE NR 2421/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 26.09.2019r.
w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy
Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 307
obr. 40 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 i 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) oraz art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270,
492, 801, 1309, 1589, 1716) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 131 688,00 zł (słownie:
sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) na rzecz
[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie przepisów o ochronie
danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność
wyłączyła Anna Kieć Główny Specjalista w Referacie Wywłaszczeń i Odszkodowań]
za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 307 o pow. 0,0531 ha obr. 40 jedn.
ewid. Kraków - Podgórze, która stała się własnością Gminy Miejskiej Kraków w wyniku
decyzji Nr 471/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2016 r. nr GD-041.6831.3.388.2015 zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości położonej w obrębie 40
jedn. ewid. Kraków - Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00345846/7, składającej się
z działek nr 26/1, nr 27/1, nr 27/2 i nr 28.
§ 2. Środki finansowe na wypłatę odszkodowania w wysokości 131 688,00 zł (słownie:
sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) zostały ujęte
w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019; dział 700, rozdział 70005,
§ 6050, zadanie inwestycyjne - „Realizacja roszczeń odszkodowawczych”, GS/A2.3/10/01,
GWSMK, wydatki strukturalne – nie podlega.
§ 3. Przedmiotowe zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy w zwykłej formie
pisemnej, która zostanie zarejestrowana w Generalnym Rejestrze Umów i Zleceń Urzędu
Miasta Krakowa prowadzonym przez Wydział Finansowy.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta Urzędu
Miasta Krakowa.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6. Zarządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2019 r.

