ZARZĄDZENIE NR 2263/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 14 grudnia 2004 r.
w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków ½ części prawa użytkowania
wieczystego działek ozn. nr 216/190, nr 216/191, nr 216/192 oraz nr 216/205 obr. 54
Nowa Huta oraz prawa własności budynków i budowli na nich położonych w zamian za
zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości Przedsiębiorstwa Przemysłu
Betonów „Prefabet” w Krakowie.
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
(Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) oraz § 3, § 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 Przedsiębiorstwu Przemysłu Betonów „Prefabet” w Krakowie ½ części
prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki będące własnością Skarbu
Państwa: nr 216/190 o pow. 0,0318 ha, nr 216/191 o pow. 0,0384 ha, nr 216/192 o pow.
0,3591 ha oraz nr 216/205 o pow. 0,3632 ha obj. KW 274749 obr. 54 Nowa Huta wraz
z prawem własności budynków i budowli posadowionych na działkach nr 216/190 oraz
nr 216/191 w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za łączną
kwotę 325. 000 ,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w tym za należność
główną kwotę: 112. 222, 50 zł oraz za odsetki: 212. 777, 50 zł.
2. Koszt umowy notarialnej oraz opłaty sądowej ponosi PPB „Prefabet” w Krakowie.
§2
Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

