
                                      ZARZĄDZENIE NR 1899/2004
                             PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                             Z DNIA 29 października 2004 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 686/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27
kwietnia 2004 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz 
szczegółowego zakresu działania Wydziału Skarbu Miasta oraz zmiany zarządzenia nr 
1632/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 września 2004 r. w sprawie podziału 
na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału 
Geodezji.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. 
U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

                                                                             § 1

W zarządzeniu nr 686/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania 
Wydziału Skarbu Miasta wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 skreśla się ust. od 14 do 22,
2) w § 11 skreśla się  ust. 7.

                                                                                          
                                                                              § 2

W zarządzeniu nr 1632/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 września 2004 r. w 
sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu 
działania Wydziału Geodezji:

1. W § 6 do zakresu działania Referatu Wyłączeń z Produkcji Rolnej ( GD-04-3) dodaje 
się:

1) ust. 10 w następującym brzmieniu: 
„Wyrażenie zgody na zbycie, zamianę i przeznaczenie na cele publiczne lub 
społeczne wspólnot gruntowych lub ich części oraz zaciąganie pożyczek 
pieniężnych przez spółkę dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej.
- art. 26 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych”.
2) ust.11 w  następującym brzmieniu: 
„Zatwierdzenie statutów spółek dla zagospodarowania wspólnot gruntowych oraz 
zmian w statutach spółek.
- art. 18 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych”.
3) ust.12 w następującym brzmieniu: 
„Zatwierdzenie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i 
urządzeń spółki oraz wprowadzenie zmian w przedstawionych planach i 
regulaminach.
- art. 24 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych”.



4) ust.13 w  następującym brzmieniu: 
„Zatwierdzenie aktu zbycia udziału we wspólnocie gruntowej.
- art.27 ust.2 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych”.
5) ust.14 w następującym brzmieniu: 
„Zatwierdzenie wykazu zaległości z tytułów nie uiszczonych w terminie opłat 
statutowych oraz kosztów zastępczego wykonania świadczeń przewidzianych w 
statucie spółki.
- art. 21 ust .6  ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych”.
6) ust.15 w następującym brzmieniu: 
„Sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki do sprawowania zarządu nad 
wspólnotami gruntowymi.
- art. 23 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych”.
7) ust.16 w następującym brzmieniu: 
„Tworzenie spółki przymusowej.
- art. 25 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych”.

2. W § 6 do zakresu działania  Stanowiska ds. Renty Planistycznej i Opłat Adiacenckich 
( GD-04-5) dodaje ust. 5 w następującym brzmieniu: 

„Wydawanie opinii o spełnieniu przesłanek do wypłaty odszkodowań lub wykupu.
-art. 36 ustawy z dnia 27 .03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

                                                          § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.
                                                                     § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                   Prezydent Miasta Krakowa
                                                                                                                     / - /


