
ZARZĄDZENIE NR 2323/2004 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 22 grudnia 2004 r. 

 
w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa 
uŜytkowania wieczystego działki numer 54/12 obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta oraz 
odrębnej własności budynku zlokalizowanego na tej działce. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 46 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.), oraz uchwały Nr XXXVII/336/04 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 4 lutego 2004 r. z późn. zm. w sprawie budŜetu Miasta Krakowa na rok 2004 – zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1 
1. WyraŜa się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków [wyłączenie jawności 

 w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji 

publicznej; jawność wyłączył Eugeniusz Roganowicz Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa] 
prawa uŜytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 54/12 obr. 7 jedn. ewid. 
Nowa Huta o pow. 20 a 66 m², (Kw Nr 310789) oraz własności budynku stanowiącego 
odrębny od gruntu przedmiot własności, znajdującego się przy os. Kościuszkowskim 1 
o łącznej pow. uŜytkowej 1.523,70 m² . 

2. Cena nabycia nieruchomości wymienionej w ust.1 wynosi 1.715.000,00 zł (słownie: jeden 
milion siedemset piętnaście tysięcy złotych). 

3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty wykreślenia hipotek ponosi strona 
sprzedająca zaś koszty opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości ponosi 
Gmina Miejska Kraków. 

 
§ 2 

Środki finansowe na realizację wydatków, o których mowa w § 1 ust. 2 zarządzenia oraz na 
opłatę sądową tj. kwota 1.750.000 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy 
złotych ) znajdują pokrycie w planie finansowo - rzeczowym Wydziału Mieszkalnictwa na 
rok 2004 w Dz.700 Rozdz. 70095 § 6050 zad. 6 VI-1.4 „Pozyskiwanie lokali socjalnych”, kat. 
GWSMK. 
 

§ 3 
Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia [wyłączenie jawności 
 w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji 
publicznej; jawność wyłączył Eugeniusz Roganowicz Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa 
umowy sprzedaŜy. 
 

§ 4 
Umowa, o której mowa w § 3 zarządzenia zostanie podpisana przez Kazimierza 
Bujakowskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa, na podstawie posiadanego 
upowaŜnienia. 
 

§ 5 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu. 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
   /-/ 


