
ZARZĄDZENIE  NR 2270/2004
     PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

                                        Z DNIA 14 grudnia 2004 r.

w sprawie wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z gruntu gminnego,
położonego przy ul. Stanisława ze Skalbmierza i przy ul Heila.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 260/2004 z dnia
25 lutego 2004 roku w sprawie sposobu naliczania wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z
nieruchomości stanowiących własność, współwłasność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy
Miejskiej Kraków, art. 230 Kodeksu Cywilnego – zarządza się, co następuje:

§ 1
Anuluje się:
1. Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

oznaczonej jako udział wynoszący 1/109 części działki nr 1075 o powierzchni całkowitej
4441 m2, położonej w obrębie 23 jednostka ewidencyjna Śródmieście przy ul. Stanisława
ze Skalbmierza w Krakowie zabudowanej boksem garażowym w okresie od dnia
01.01.1992 r. do dnia 15.02.2000 r. w kwocie 2 958,96 zł (słownie złotych: dwa tysiące
dziewięćset pięćdziesiąt osiem 96/100) naliczonego Panu Tadeuszowi Mól pismem z dnia
19 kwietnia 2002 roku znak: GS-04.72240-1-3/2002.

2. Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
oznaczonej jako udział wynoszący 1/22 części działki nr 57/56 o powierzchni całkowitej
445 m2, położonej w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Heila w
Krakowie stanowiącej dojazd do boksu garażowego w okresie od dnia 04.06.1990 r. do
dnia 01.06.1995 r. w kwocie 193,88 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy 88/100)
naliczonego Państwu Ryszardowi i Marii Stankiewicz pismem z dnia 3 lutego 2000 roku
znak: GS-01-4.72243-3-28/2000.

3. Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
oznaczonej jako udział wynoszący 1/22 części działki nr 57/79 o powierzchni całkowitej
445 m2, położonej w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Heila w
Krakowie stanowiącej dojazd do boksu garażowego w okresie od dnia 26.03.1990 r. do
dnia 12.01.1994 r. w kwocie 147,43 zł (słownie złotych: sto czterdzieści siedem 43/100)
naliczonego Państwu Alfredowi i Zofii Nowotczyńskim pismem z dnia 3 lutego 2000
roku znak: GS-01-4.72243-3-34/2000.

4. Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
oznaczonej jako udział wynoszący 1/11 części działki nr 57/125 o powierzchni całkowitej
264 m2, położonej w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Heila w
Krakowie stanowiącej dojazd do boksu garażowego w okresie od dnia 01.03.1990 r. do
dnia 06.11.1995 r. w kwocie 261,76 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt jeden
76/100) naliczonego Państwu Stanisławowi i Stefanii Bargiel pismem z dnia 3 lutego
2000 roku znak: GS-01-4.72243-3-104/2000.



5. Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
oznaczonej jako udział wynoszący 1/22 części działki nr 57/102 o powierzchni całkowitej
445 m2, położonej w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Heila w
Krakowie stanowiącej dojazd do boksu garażowego w okresie od dnia 26.03.1990 r. do
dnia 27.12.1994 r. w kwocie 184,60 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery 60/100)
naliczonego Państwu Zbigniewowi i Zofii Wdowiak pismem z dnia 3 lutego 2000 roku
znak: GS-01-4.72243-3-106/2000.

6. Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
oznaczonej jako udział wynoszący 1/11 części działki nr 57/125 o powierzchni całkowitej
264 m2, położonej w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Heila w
Krakowie stanowiącej dojazd do boksu garażowego w okresie od dnia 01.03.1990 r. do
dnia 31.12.1999 r. w kwocie 453,12 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt trzy
12/100) naliczonego Panu Edwardowi Skarbek pismem z dnia 3 lutego 2000 roku znak:
GS-01-4.72243-3-15/2000 oraz wezwanie do zapłaty wynagrodzenia z tytułu
bezumownego korzystania z tej nieruchomości w okresie od dnia 01.01.2000 r. do dnia
15.05.2000 r. w kwocie 17,22 zł (słownie złotych: siedemnaście 22/100) naliczonego
Panu Edwardowi Skarbek pismem z dnia 07 maja 2002 roku znak: GS-04.72240-3-
14/2002.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




