
 
 

ZARZĄDZENIE NR 574/2004 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 8 kwietnia 2004 r. 

 
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego uregulowania naleŜności zasądzonych 
prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 29.04.2003r. wydanym przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa Nowej-Huty w Krakowie Wydział I Cywilny do Sygn. akt I Nc 671/03/N . 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 118 i 230 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 
z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.  
 

Postanawia się zawrzeć porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Panią Wiesławą 
Jureczko i Panem Jarosławem Jureczko dotyczące uregulowania naleŜności zasądzonych 
prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 29.04.2003r. wydanym przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa Nowej-Huty w Krakowie Wydział I Cywilny do Sygn. akt I Nc 671/03/N. 
Porozumienie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i jest jego integralną częścią.  

 
§ 2. 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta. 

 
§ 4. 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

                                                             Porozumienie 
w sprawie uregulowania prawomocnie zasądzonego wynagrodzenia z tytułu bezumownego 
korzystania z nieruchomości połoŜonej przy ulicy Jana Kazimierza 4, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kraków zawarte, 
 w Krakowie w dniu ....................- pomiędzy Gminą Miejską Kraków, w imieniu której – na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa Nr 194/2003 z dnia 7 marca 2003r. 
działa: 
- Pani Marta Witkowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta  
zwaną dalej „Wierzycielem”  
 
- a Panią Wiesławą Jureczko i Panem Jarosławem Jureczko, zam. Kraków, ulica Jana Kazimierza 4 
zwanymi dalej „Dłu Ŝnikiem” 

§ 1 
 Wierzyciel oświadcza, iŜ na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty z dnia 29.04.2003r. do 
Sygn.akt. I Nc 671/03/N DłuŜnik zobowiązany jest do zapłaty kwoty 255,45zł (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt pięć złotych 45/100) z tytułu bezumownego korzystania z działki nr 328/36 oraz kwoty 
60,00zł (sześćdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 
 Pełne zaspokojenie Wierzyciela nastąpi przez zapłatę części prawomocnie zasądzonej na 
podstawie w/w nakazu kwoty tj. 130,56zł (słownie: sto trzydzieści złotych 56/100) oraz kwoty 60,00zł 
(sześćdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na niŜej określonych 
warunkach. Łączna kwota do zapłaty wynosi 190,56zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych 56/100). 

W związku z faktem, iŜ DłuŜnik w dniu 02.06.2003r. wpłacił kwotę w wysokości 52,69zł za 
bezumowne korzystanie z drogi, do zapłaty pozostaje zatem kwota 137,87zł (słownie: sto trzydzieści 
siedem złotych 87/100). 

 
 
1. DłuŜnik zobowiązuje się do zapłaty wierzytelności określonej w § 1 w terminie do 30 dni od daty 

podpisania niniejszego porozumienia. 
2. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miejskiej 

Kraków prowadzony  przez BPH PBK S.A. Nr 03 1060 0076 0000 3310 0002 5303  lub dzień 
wpłaty w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa w budynku przy Al. Powstania 
Warszawskiego 10.  

3. Treść niniejszego porozumienia strony porozumienia zgodnie przyjmują i akceptują bez 
zastrzeŜeń. 

§ 2 
JeŜeli DłuŜnik nie dokona zapłaty kwot wymienionych w § 1 na warunkach określonych w 

porozumieniu Wierzyciel będzie dochodził zapłaty całości kwoty orzeczonej nakazem zapłaty z dnia 
29.04.2003r. do Sygn.akt. I Nc 671/03/N. 

§ 3 
 Wierzyciel oświadcza, iŜ odstępuje od nadania nakazowi zapłaty do Sygn.akt. I Nc 671/03/N 
klauzuli wykonalności i odstępuje od pobrania kwoty 255,45zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć 
złotych 45/100) naliczonej z tytułu  bezumownego korzystania z działki nr 328/36. 

§ 4 
Niniejsze porozumienie zostaje sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 
 
 
 
 
..........................................................                                  ................................................... 
 (wierzyciel)       (dłuŜnik) 


