
                              



                                  ZARZĄDZENIE NR 884/2004
                              PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                              Z DNIA 1 czerwca 2004 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
gruntowej oznaczonej jako działka nr 263/9, obręb 2, jednostka ewidencyjna Krowodrza  
na której posadowiona jest część budynku nr 27 położonego w Krakowie przy ul. 
Gabrieli Zapolskiej  na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki .

Na postawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 35 ust. 1 i 2, art. 208 ust. 2 ,3 i 4 ustawy            
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46  poz. 543 
z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1.
Postanawia się oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 22 czerwca 2072r. na rzecz 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ulicy Juliusza Lea 
19 - nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 263/9  o powierzchni 0,0234 ha, 
obręb 2 - jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętą Księgą Wieczystą  230091, stanowiącą 
własność Gminy Kraków z równoczesnym nieodpłatnym  przeniesieniem  prawa własności 
części budynku nr 27 przy ulicy Gabrieli Zapolskiej posadowionego na przedmiotowej 
działce.
Zgodnie z wykazem stanowiącym integralną część  niniejszego zarządzenia oznaczonego jako  
załącznik nr 1. 
                                                                        § 2.
Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz o którym mowa w § 1 niniejszego 
zarządzenia na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu 
Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ulicy Kasprowicza  29.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się  Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa                                                                Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr ..884/2004..........
od dnia .................... do ........................                                                                                                   Prezydenta Miasta Krakowa
                                                                                                                                                                  z dnia ..1 czerwca 2004 r...................

Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 22.06.2072 r.   w trybie 

bezprzetargowym na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Działka 
nr

Powierzchnia 

[ha]

Obręb;
Jed.
ewid.

Księga 
Wieczysta

Położenie 
i sposób 

zagospodarowania 
działki

Przeznaczenie działki 
w planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

obowiązującym do 
dnia 31.12.2002 r.

Cena 
działki

       
       [zł]

Opłata 
roczna 

1 % ceny 
gruntu

[zł]

Użytkownik wieczysty

263/9 0,0234 2
Krowodrza

230091
Na działce 

posadowiona jest 
część budynku nr 27 

położonego przy 
ulicy

G. Zapolskiej  

Obszar mieszkaniowy 
(M1)

75 369,00 753,70 Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. T. Kościuszki 

z siedzibą  w Krakowie przy ul. 
Juliusza Lea 19

1. Stosownie do treści art.208 ust.3  ustawy o gospodarce nieruchomościami ustanowienie prawa użytkowania wieczystego następuje bez 
obowiązku wnoszenia  pierwszej opłaty.

2. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego  gruntu winny być uiszczane z góry do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
3. Odsetki za zwłokę regulują przepisy kodeksu cywilnego.
4. Aktualizacja ceny gruntu, będąca podstawą ustalania opłat rocznych może być dokonywana w okresach nie krótszych niż 1 rok.
5. Cena gruntu obowiązuje przez 6 miesięcy od daty podpisania zarządzenia.
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