ZARZĄDZENIE NR 2169/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 1 grudnia 2004 r.
w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania
wieczystego działek wchodzących w pas drogowy zrealizowanej inwestycji pn. „Ulica
Góralska zad. III – przedłużenie ulicy Fredry do ulicy Tischnera” – nr 236/29,
nr 236/20, nr 236/19 obr. 47 Podgórze oraz nr 430/4 obr. 46 Podgórze w zamian
za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości Polskich Kolei
Państwowych S.A.
Na podstawie art. 30 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.), art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa oraz § 3
i § 5 ust. 1 Uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa (z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§1
1. Wyraża się zgodę na przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków przysługującego
Polskim Kolejom Państwowym S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego
działki będące własnością Skarbu Państwa: nr 236/29 o pow. 0,0064 ha obj. KW 297979,
nr 236/20 o pow. 0,0012 ha, nr 236/19 o pow. 0,0020 ha obj. KW 320529 obr. 47 Podgórze
oraz nr 430/4 o pow. 0,0021 ha obj. KW 319796 obr. 46 Podgórze, w zamian za zaległości
podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 12.431,00 zł „netto”
(słownie: dwanaście tysięcy, czterysta trzydzieści jeden złotych).
2. Koszty umowy notarialnej, opłaty sądowej oraz należnego podatku VAT (22 %),
wynoszącego 2.734,82 zł ponosi Gmina Miejska Kraków.
§2
Środki finansowe na pokrycie kosztów umowy notarialnej, opłaty sądowej oraz należnego
podatku VAT (22 %) w łącznej wysokości 3.735,00 zł, o których mowa w § 1 zarządzenia
znajdują pokrycie w planie finansowo – rzeczowym Wydziału Skarbu Miasta na rok 2004
Dział 600 Rozdział 60016 § 6050, Zadanie AP.1.1 „Pozyskiwanie gruntów dla inwestycji”.
§3
Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

