
ZARZĄDZENIE  NR 645/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów w
nieruchomościach niezabudowanych  wchodzących  w zakres inwestycji pn. „Trasa
Centralna  Odc. ul. Nowohucka – Lipska ”.

Na podstawie art. 30 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 § 3 i § 5 ust. 1 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 maja  2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa zarządza się,
co następuje :

§ 1
1.  Nabywa się na rzecz Gminy Miejskiej  Kraków   udział wynoszący 7/252 części
w nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie  obręb 15 Podgórze  składającej się
z  działek oznaczonych  nr 45/2  o pow. 0,1990 ha, 45/3 o pow. 0,0082 ha   obj. KW 5563
Płaszów będący własnością Artura Antończyk za łączną kwotę 10.635,00 zł ( słownie:
dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych ) oraz udział wynoszący 1/18 części
w nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie obręb 15 Podgórze składającej się z
działek oznaczonych nr  66/10 o pow. 0,1993 ha, nr 66/12 o pow. 0,0135 ha, nr 84/7
o pow. 0,0098 ha obj. KW 5561 Płaszów będący własnością Artura Antończyk za łączną
kwotę 24.103,00 zł  ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto trzy złote ).
2.    Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Gmina  Miejska  Kraków.

§ 2
Środki finansowe na realizację wydatków  o których mowa w § 1 zarządzenia znajdują
pokrycie w  planie finansowo – rzeczowym Wydziału Skarbu Miasta na rok 2004 Dział 600
Rozdział 60016 § 6050 Zadanie AP.1.1 „ Pozyskiwanie gruntów dla inwestycji ”.

§ 3
Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5
Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1274/2003 z dnia
19.09.2003 r. oraz zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1224/2003 z dnia
5.09.2003 r. w części dotyczącej nabycia udziałów będących własnością Artura Antończyk.

§ 6
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




