
                           ZARZĄDZENIE NR 2577/2008
                          PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                          Z DNIA 17 GRUDNIA 2008 R.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie powierzchni dachowej pawilonu 
recepcyjno – biurowo – gastronomicznego usytuowanego na nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Radzikowskiego.

           Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 31 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. 95, 96 i 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na odpłatne udostępnienie na czas oznaczony od dnia 01.01.2009 r. do 
dnia 31.12.2009 r. na rzecz firmy pod nazwą PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10 A, 20m2 powierzchni dachowej pawilonu recepcyjno 
– biurowo – gastronomicznego usytuowanego na części nieruchomości gruntowej będącej
własnością Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Radzikowskiego w obrębie 40-
Krowodrza objętej księgą wieczystą KW KR1P/00180390/0 stanowiącej część działki nr 
472 o pow. 2,4189 ha z przeznaczeniem na cel: stacja bazowa telefonii komórkowej.

2.   Ustala się opłatę miesięczną z tytułu opisanego w pkt. 1 w wysokości 4.270,00 zł brutto 
(słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych) w tym 22% podatku VAT w 
wysokości 770,00 zł.

§ 2
Szczegółowe warunki udostępnienia powierzchni dachowej pawilonu recepcyjno-biurowo-

gastronomicznego usytuowanego na nieruchomości opisanej w § 1 określi umowa cywilnoprawna, 
do podpisania której upoważnia się Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta lub jego Zastępcę.

§ 3

         Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 4

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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