
ZARZĄDZENIE NR 2125/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 1 grudnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa 
użytkowania wieczystego działek o numerach 212/79 i 212/67 obr. 54 – Nowa Huta oraz 
odrębnej własności budynków i budowli wzniesionych na tej działce.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXXVII/336/04 Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lutego 2004 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 – zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania 

wieczystego położonych w Krakowie obr. 54 Nowa Huta działek oznaczonych numerami 
212/79 o pow. 22a96 m² oraz 212/67 o pow. 34 m²,  oraz prawa własności stanowiącego 
odrębny od gruntu przedmiot własności budynku, budowli i urządzeń, stanowiących własność 
Spółki pod firmą „Budimex Nieruchomości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie. Nabywany budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje się przy 
ulicy Sołtysowskiej 10 C. Jest podpiwniczony, IV kondygnacyjny, a obejmuje 32 lokale 
mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1205,13 m².       

2. Cena brutto zakupu praw wymienionych w ust. 1 wynosi 2.138.983,50 zł (słownie: dwa 
miliony sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 50/100) w tym 
podatek VAT w wysokości 14.983,50 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt trzy złote 50/100). 

3. Reszta ceny w kwocie 439.783,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy 
siedemset osiemdziesiąt trzy złotych 50/100) – przy uwzględnieniu uiszczonej zaliczki -
zostanie wypłacona przez Gminę Miejską Kraków w terminie 14 dni od dnia przekazania 
nieruchomości, tj. podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i uprzednim uzyskaniu przez 
Spółkę działającą pod firmą ”Budimex Nieruchomości” Sp. z o.o. prawomocnej decyzji o 
dopuszczeniu do użytkowania budynku mieszkalnego.

4. Koszty związane z zawarciem i wykonaniem umowy notarialnej, w szczególności opłat 
sądowych, ponosi ”Budimex Nieruchomości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie, za wyjątkiem kosztów sądowych związanych z wykreśleniem
hipoteki, które to koszty ponosi Gmina Miejska Kraków.

§ 2
Środki finansowe na realizację wydatków, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 zarządzenia tj. kwota 
444.783,50 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote 
50/100) znajdują pokrycie w planie finansowo - rzeczowym Wydziału Mieszkalnictwa na rok 
2004 w Dz.700 Rozdz. 70095 § 6050 zad. 6 VI-1.4 „Pozyskiwanie lokali socjalnych”, kat. 
GWSMK.



§ 3
Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia ze Spółką działającą pod firmą ”Budimex 
Nieruchomości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz odrębnej 
własności budynku budowli i urządzeń, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4
Umowa, o której mowa w § 3 zarządzenia zostanie podpisana przez Kazimierza Bujakowskiego -
Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa, na podstawie posiadanego upoważnienia.

§ 5
Upoważnia się Eugeniusza Roganowicza Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta 
Krakowa oraz Macieja Dadaka Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych do podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego objęcia w posiadanie przedmiotowego budynku.

§ 6
Traci moc Zarządzenie Nr 2107/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2004 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania 
wieczystego działek o numerach 212/79 i 212/67 obr. 54 – Nowa Huta oraz odrębnej własności 
budynków i budowli wzniesionych na tej działce.

§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 Prezydent Miasta Krakowa
/-/




