
     ZARZĄDZENIE NR 649/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

     Z DNIA 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany czasokresu użytkowania wieczystego dla nieruchomości objętych
księgami wieczystymi Kw 221491, Kw 223055, Kw 296099, Kw 296094, Kw 73310, Kw
71228, Kw 3622.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr  142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 236 § 1 Kodeksu
Cywilnego – zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na zmianę umów użytkowania wieczystego zawartych ze Spółdzielnią
     Mieszkaniową im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie ul. J. Lea 19
a) aktem notarialnym w dniu 9 stycznia 1969 r. r. Rep. A.I.703/69 dla działki nr 112/1 obręb
    46 jedn. ewid. Krowodrza obj. Kw 221491 oraz
    aktem notarialnym w dniu 10 lutego 1967 r. Rep. A.I.1780/67 dla działki nr 112/2 obręb
    46 jedn. ewid. Krowodrza obj. Kw 223055 w ten sposób, że termin wygaśnięcia
    użytkowania wieczystego dla wyżej wymienionych działek ustala się na dzień 24 listopada
    2065 r.,
b) aktem notarialnym w dniu 12 kwietnia 1973 r. Rep. A.II.6361/73 dla działki nr 134/6,
    obręb 46 jedn. ewid. Krowodrza obj. Kw 296099 oraz
    aktem notarialnym w dniu 15 lipca 1965 r. Rep. A I 6304/65 dla działki nr 134/7 obręb 46
     jedn. ewid. Krowodrza obj. Kw. 296094 w ten sposób że termin wygaśnięcia użytkowania
     wieczystego dla wyżej wymienionych działek ustala się na dzień 19 maja 2063 r.,
c) aktem notarialnym w dniu 11 lutego 1975 r. Rep. A.I.2420/75 dla działki nr 32/3 obręb 4
    jedn. ewid. Krowodrza obj. Kw 73310 oraz
    aktem notarialnym w dniu 5 marca 1980 r. Rep. A I  2278/80  i aktem notarialnym w dniu
    21 lutego 1974 r. Rep. A.II. 2281/74  dla działek nr 31,32/1, 28/3, 28/4, 29/1  obręb 4
    jedn. ewid. Krowodrza obj. Kw 71228 w ten sposób że termin wygaśnięcia użytkowania
    wieczystego dla wyżej wymienionych działek ustala się na dzień 21 luty 2073r.,
d) aktem notarialnym w dniu 22 grudnia 1980 r. Rep. A.II. 10040/80 dla działki nr 337/5
    obręb 4 jedn. ewid. Krowodrza obj. Kw 3622 w ten sposób że termin wygaśnięcia
    użytkowania wieczystego dla przedmiotowej działki ustala się na dzień 10 listopada 2071 r.

2. Zmiana czasokresów użytkowania wieczystego nastąpi w formie umowy zawartej aktem
    notarialnym ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie jako
    aneks do w/w umów użytkowania wieczystego zawartych aktami notarialnymi.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




