
ZARZĄDZENIE NR 2309/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 21 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany umów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych położonych 
w budynku przy ul. Siemieńskiego 10 w Krakowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zmianę umów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych położonych 
w budynku przy ul. Siemieńskiego 10 w Krakowie, polegającą na zmianie udziałów 
w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym działki nr 340/1 obr. 3 
Krowodrza, o pow. 180 m2 objętej Kw 80616 w następujący sposób:
- z 59/1000 części na 51/1000 części udziału ustanowionego na rzecz właścicieli lokalu 

mieszkalnego nr 2 objętego Kw  94573, 
- z 90/1000 części na 78/1000 części udziału ustanowionego na rzecz właścicieli lokalu 

mieszkalnego nr 4 objętego Kw 102493,
- z 45/1000 części na 46/1000 części udziału ustanowionego na rzecz właścicieli lokalu 

mieszkalnego nr 6 objętego Kw 271597,
- z 12/100 części na 106/1000 części udziału ustanowionego na rzecz właścicieli lokalu 

mieszkalnego nr 7 objętego Kw 131906,
- z 53/1000 części na 46/1000 części udziału ustanowionego na rzecz właścicieli lokalu 

mieszkalnego nr 9 objętego Kw 185161,
- z 92/1000 części na 80/1000 części udziału ustanowionego na rzecz właścicieli lokalu 

mieszkalnego nr 10 Kw 146680,
- z 55/1000 części na 53/1000 części udziału ustanowionego na rzecz właścicieli lokalu 

mieszkalnego nr 11 objętego Kw 238291,
- z 6/100 części na 49/1000 części udziału ustanowionego na rzecz właścicieli lokalu 

mieszkalnego nr 12 objętego Kw  80841,
- z 93/1000 części na 81/1000 części udziału ustanowionego na rzecz właścicieli lokalu 

mieszkalnego nr 13 objętego Kw  100363,
- z 83/1000 części na 73/1000 części udziału ustanowionego na rzecz właścicieli lokalu 

mieszkalnego nr 14 objętego Kw  90348, 
- z 4/100 części na 35/1000 części udziału ustanowionego na rzecz właścicieli lokalu 

mieszkalnego nr 15 objętego Kw 158160 ,
poprzez zawarcie aktów notarialnych.

                                                                        § 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




