
ZARZĄDZENIE NR 2331/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 28 grudnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Kraków ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Śnieżka” umowy o budowę 20 lokali mieszkalnych zobowiązującej strony 
do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i przeniesienia własności lokali 
mieszkalnych, zlokalizowanych w budynku nr 3 oraz w budynku nr 4, położonych na 
osiedlu Złocień w Krakowie. 

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. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 (z późn. zm.)– zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Miejską Kraków ze Spółdzielnią Mieszkaniową 

„Śnieżka” umowy o budowę 20 lokali mieszkalnych zobowiązującej strony do zawarcia 
umowy o ustanowienie odrębnej własności oraz przeniesienia własności lokali 
mieszkalnych: 

a) nr 2, 3, 8, 12, 16, 34, 39, 51, 54, 55 o łącznej powierzchni 369,71 m2, zlokalizowanych 
w budynku nr 3 położonym na osiedlu Złocień w Krakowie wraz z udziałem w częściach 
wspólnych budynku i udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 360/11, obręb 
105 jedn. ewid. Podgórze; Kw 183398 i nr 376 obręb 105 jedn. ewid. Podgórze; Kw 183397, 

b) nr 1, 2, 3, 6, 14, 16, 17, 29, 41, 42 o łącznej powierzchni 405,59 m2, zlokalizowanych 
w budynku nr 4 położonym na osiedlu Złocień w Krakowie wraz z udziałem w częściach 
wspólnych budynku i udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 360/11, obręb 
105 jedn. ewid. Podgórze; Kw 183398 i nr 376 obręb 105 jedn. ewid. Podgórze; Kw 183397,

2. Maksymalna łączna cena uzyskania lokali mieszkalnych wymienionych w ust. 1, wynosi 
2.170.840 złotych i zostanie zapłacona w następujący sposób:

- I zaliczka w wysokości 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) zostanie zapłacona po zawarciu umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, po uprzednim 
przedłożeniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Śnieżka” dokumentów, potwierdzających 
ustanowienie wymaganego umową zabezpieczenia przekazanych środków oraz faktury VAT.

- II zaliczka w wysokości 663.663,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset 
sześćdziesiąt trzy złote) zostanie zapłacona w terminie 14 dni od doręczenia przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Śnieżka” do Wydziału Mieszkalnictwa dokumentów, 
potwierdzających ustanowienie wymaganego umową zabezpieczenia przekazywanych 
środków oraz faktury VAT, nie wcześniej jednak niż 15.01.2006 roku.

- pozostała część łącznej ceny uzyskania lokali mieszkalnych - w kwocie 257.177 zł (dwieście 
pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych) pomniejszona o ewentualną 



różnicę wynikającą z rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego zostanie zapłacona 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności oraz przeniesienia 
własności tych lokali mieszkalnych, co powinno nastąpić nie później niż do dnia 15 lipca 
2006 roku.

Koszty sporządzenia umowy, o której mowa § 1 ust. 1 w formie aktu notarialnego ponosi 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka”. Pozostałe koszty ponosi Gmina Miejska Kraków. 

§ 2
1. Środki finansowe na realizację wydatków, o których mowa w § 1 ust. 2  tj. wartości I zaliczki 

w wysokości 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
znajdują pokrycie w planie finansowo – rzeczowym Wydziału Mieszkalnictwa na rok 2004 
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050 na zad. 6. VI-1.4 „Pozyskiwanie lokali socjalnych”, kat 
GWSMK,

2. Środki finansowe na realizację wydatków przewidzianych na finansowanie umowy w 2006 
roku, zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta Krakowa na 2006 rok i zostaną potwierdzone 
osobnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa po uprzednim uchwaleniu budżetu 
Miasta Krakowa na rok 2006.

§ 3
Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Śnieżka” 
w formie aktu notarialnego umowy o budowę 20 lokali mieszkalnych zobowiązującej strony do 
zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności oraz przeniesienia własności lokali  
mieszkalnych. 

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

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/




