
ZARZĄDZENIE NR 1309/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr  
17/3 obr. 20 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przejętą na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) – zarządza się, co 
następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 19 500,00 zł (słownie: dziewiętnaście 
tysięcy pięćset złotych) na rzecz Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Krakowie w 
likwidacji za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna  nr 17/3 o pow. 0,0975 ha obr. 
20 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, która stała się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej 
Kraków w wyniku decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 roku Nr                        
GD-03-IV.74100-69/98. 

§ 2
Środki finansowe na wypłatę odszkodowania w wysokości 19 500,00 zł (słownie: dziewiętnaście 
tysięcy pięćset złotych) znajdują pokrycie w planie finansowo-rzeczowym Wydziału Skarbu 
Miasta na rok 2004: dział 700, rozdział 70005, § 4600, zadanie GS/04/2004 GWSMK 
„Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Miasta 
Kraków”.

§ 3
Przedmiotowe zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy w zwykłej formie pisemnej, 
która zostanie zarejestrowana w Generalnym Rejestrze Umów Urzędu Miasta Krakowa.

§ 4
Do zawarcia w imieniu Gminy Miejskiej Kraków powołanej umowy upoważnia się:
Martę Witkowicz - Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7
Zarządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r.


