
ZARZĄDZENIE NR 67/2006
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 16 stycznia 2006 r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu rozpatrzenia możliwości zawarcia 
ugody dotyczącej wydania nieruchomości przy ul. Stolarskiej 9.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 4 zarządzenia Nr 1521/2005 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa 
(z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

1. W związku z decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 
14.10.2005 r. nr 882/05/G/4051/D i z dnia 25.11.2005 r. nr 3464/05/G/4987/D 
odpowiednio, stwierdzającą nieważność decyzji Naczelnika Dzielnicy Kraków
– Śródmieście z dnia 04.05.1979 r. nr GK-8142/2/78 o przejęciu na własność Skarbu 
Państwa nieruchomości położonej w Krakowie obj. Lwh 311 c.d. KW 1479 I kat. 276 
o pow. 447m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Stolarskiej 9 i orzekającą o przyznaniu 
odszkodowania za w/w nieruchomość w kwocie 532.313 zł oraz utrzymującą w mocy w/w 
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 14.10.2005 r. oraz 
w związku z pismem pełnomocnika zainteresowanych stron, powołuje się Zespół 
Zadaniowy, zwany dalej Zespołem, w celu rozpatrzenia możliwości zawarcia ugody 
dotyczącej wydania przedmiotu nieruchomości oraz warunków, na których takie wydanie 
mogłoby mieć miejsce. 

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu:

    Katarzyna Bury –  Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa

2) Członkowie Zespołu:

a) Janusz Bubak – Wydział Skarbu Miasta



b) Marian Szafrański – Zarząd Budynków Komunalnych

c) Wojciech Musialik – Radca Prawny

§ 2

1. Przewodniczący Zespołu organizuje pracę Zespołu i zwołuje jego posiedzenia.
2. W celu prawidłowej realizacji zadania, przewodniczący Zespołu może zapraszać do 

udziału w pracach Zespołu inne osoby oraz organizować jego prace w podzespołach 
tematycznych.

§ 3

1. Prezydent Miasta Krakowa będzie na bieżąco informowany przez przewodniczącego 
Zespołu na temat działań podjętych przez Zespół.

2. Z każdego posiedzenia Zespołu będzie sporządzany protokół.

§ 4

Zespół zakończy pracę po przygotowaniu ostatecznego projektu ugody dotyczącej wydania 
nieruchomości przy ul. Stolarskiej 9 oraz warunków, na których takie wydanie mogłoby mieć 
miejsce.

§ 5

Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia Wydział Mieszkalnictwa.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
      / - /


