
     
ZARZĄDZENIE NR 1852/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

     Z DNIA 26 października 2004 r.

w sprawie zmiany czasokresu użytkowania wieczystego dla nieruchomości objętych 
księgami wieczystymi Kw 49296, Kw 61374, Kw 65693, Kw 76138, Kw 226685, Kw 
304828, Kw 304829.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 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. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 236 § 1 Kodeksu 
Cywilnego – zarządza się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zmianę umów użytkowania wieczystego zawartych ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Krakus” z siedzibą w Krakowie ul. Świętokrzyska 12 
a) aktem notarialnym w dniu 23 lutego 1965 r. r. Rep. A.I.1886/65 dla działek nr 60/10 i nr 

60/12 obręb 46 jedn. ewid. Krowodrza obj. Kw 49296, aktem notarialnym w dniu 18 
listopada 1970 r. Rep. A.I. 21577/70 oraz aktem notarialnym z dnia 24 lipca 2003 r. Rep.A 
Nr 7482/2003 będącym aneksem do umowy użytkowania wieczystego z dnia 18 listopada 
1970 r. Rep. A.I. 21577/70 dla działki nr 60/5 obręb 46 jedn. ewid. Krowodrza obj. Kw 
61374 w ten sposób, że termin wygaśnięcia użytkowania wieczystego dla wyżej 
wymienionych działek ustala się na dzień 17 grudnia 2063 r.,

b) aktem notarialnym w dniu 23.02.1971 r. Rep. A. II. 2980/71 dla działek nr 368/6 i nr 
368/7 obręb 46 jedn. ewid. Krowodrza obj. Kw 304828, aktem notarialnym w dniu  23 
lutego 1971 r. Rep. A.II. 2980/71 dla działki nr 368/4 obręb 46 jedn. ewid. Krowodrza obj. 
Kw 304829, , aktem notarialnym w dniu 23 lutego 1971 r. Rep. A.II.2980/71 dla działek nr 
62/1, nr 164/2, nr 164/3 obręb mały 109 Krowodrza obj. Kw 226685, aktem notarialnym w 
dniu 27 września 1979 r. Rep. A II Nr 16987/79 dla działek nr 52/2, nr 54/1, nr 59/3 obręb 
mały 109 Krowodrza obj. Kw 76138 w ten sposób, że termin wygaśnięcia użytkowania 
wieczystego dla wyżej wymienionych działek ustala się na dzień 26 listopada 2068 r.,

c) aktem notarialnym w dniu 11 listopada 1971 r. Rep. A.II.18040/71 dla działki nr 153 obręb 
46 jedn. ewid. Krowodrza obj. Kw 65693 w ten sposób, że termin wygaśnięcia użytkowania 
wieczystego dla wyżej wymienionej działki ustala się na dzień 7 kwietnia 2064 r.

Zmiana czasokresów użytkowania wieczystego nastąpi w formie umowy zawartej aktem 
notarialnym ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Krakus” w Krakowie jako aneks do w/w umów 
użytkowania wieczystego zawartych aktami notarialnymi. 

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


