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ZARZĄDZENIE NR 633/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z gruntu 
komunalnego, stanowiącego działki nr 4/6 i 5/15, obręb 34 jednostka ewidencyjna 
Krowodrza.

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.), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 1990 r. Nr 32 poz. 191 
z poźn. zm.), zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 260/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. 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

1. Ustala się wynagrodzenie za korzystanie bez tytułu prawnego w okresie od dnia 
01.04.2001r. do dnia 31.03.2004r. z gruntu komunalnego stanowiącego własność Gminy 
Miejskiej Kraków położonego przy ul. Ojcowskiej, obręb 34 jednostka ewidencyjna 
Krowodrza, składającego się z działki  nr 5/15 o pow.0,1082 ha obj. księgą wieczystą nr 
180380, oraz z działki nr 4/6 o pow.0,0161 ha obj. księgą wieczystą nr 248093 w wysokości 
3% ceny gruntu w stosunku rocznym od całej powierzchni, tj. 5.966,40 zł x 3 lata , co daje 
kwotę 17.899,20 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 
złotych 20/100), które winno być uiszczone przez Pana Ryszarda Kozłowskiego.
2. Wzywa się Pana Ryszarda Kozłowskiego do uiszczenia ustalonej w § 1 ust. 1 należności w 
kwocie 17.899,20 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 
złotych 20/100) na konto Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego – BPH PBK S.A. 
03 1060 0076 0000 3310 0002 5303 lub w kasie Wydziału w budynku przy Al. Powstania 
Warszawskiego 10 – w terminie do dnia  30.04.2004r.
3. Anuluje się wezwanie do zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z 
nieruchomości w okresie od dnia 01.01.1997r do dnia 31.12.2003r w kwocie 41.764,80 zł 
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100) z dnia  
05.01.2004r. Nr GS-01.0717-2-12/03.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


