
 ZARZĄDZENIE   NR 2175/2004
                                     PREZYDENTA  MIASTA  KRAKOWA
                                     Z  DNIA 1 grudnia 2004 r.

w sprawie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu komunalnego, 
stanowiącego działkę nr 48 obr. 14 jedn. ewid. Kraków - Podgórze. 

Na podst. 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.), zarządzenia Nr 260/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 
2004 r. w sprawie sposobu naliczania wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości 
stanowiących własność, współwłasność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków, 
uchwały Zarządu Miasta Krakowa Nr 1330/2002 z dnia 5 września 2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu 
dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Miasta Krakowa (z późn. zm.) oraz art. 230 kodeksu 
cywilnego  zarządza się, co następuje:

                                                                                      § 1.
1.Ustala się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w okresie od dnia 1.03.1997 r. do 
   dnia 31.10.2004 r. z gruntu komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej   
   Kraków położonego   w Krakowie przy ul. Dekerta , składającego się z części tj. 1116 m2

   działki nr 48 o pow. całkowitej 4451m2 obr. 14 jedn. ewid. Kraków - Podgórze w 
   wysokości 169.352,70 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 
   dwa 70/100) zł), na które składa się wynagrodzenie z tego tytułu w kwocie 166.967,12 zł 
   (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem 12/100 zł) tj. 546 
   m2 po 3,31 zł za m2 powierzchni pod budynkiem miesięcznie użytkowanej na cel : usługi i 
   570 m2 po 0,16 zł za m2 powierzchni rocznie użytkowanej na cel: rolniczo – ogrodniczy do 
   1000 m2 oraz podatek od towarów i usług  wyliczony według stawki 22 % w kwocie 
   2.385,58 zł (słownie: dwa  tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć 58/100zł) za powierzchnię pod 
   budynkiem za okres od 01.05.2004 r. do 31.10.2004 r., które winno być w całości 
   uiszczone przez Krakowską Odzieżową Spółdzielnię  Pracy „Poldam” z siedzibą w 
   Krakowie ul. Dekerta 18.
2.Wzywa się Krakowską Odzieżową Spółdzielnię Pracy „Poldam”z siedzibą w Krakowie 
    ul.Dekerta 18 do uiszczenia ustalonej w § 1 pkt 1 należności w kwocie 169.352,70 zł    

    (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa 70/100 zł) na konto 
    Urzędu Miasta  Krakowa Bank BPH Spółka Akcyjna Nr 03 10600076  
    0000331000025303 - w terminie do dnia 15.12.2004 r.

                                                                      § 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3.
Tracą moc:
1. Zarządzenie Nr 1140/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2003 r. w 
    sprawie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu komunalnego,  
    stanowiącego działkę nr 48 obr. 14 Podgórze.



2. Zarządzenie Nr 2016/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2004 r. w  
    sprawie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu komunalnego,  
    stanowiącego działkę nr 48 obr. 14 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

3. Anuluje się wezwanie do zapłaty tego wynagrodzenia za okres od dnia 01.03.1997 r. do 
   dnia 31.07.2003 r. w kwocie 268.453,57 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy 
   czterysta pięćdziesiąt trzy 57/100 zł) z dnia 25.08.2003 r. Nr GS-03.72240-3-4/02.

                                                                        § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                  


