
                                   ZARZĄDZENIE NR 643/2008
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 504/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca
2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady wnoszenia i zwrotu 
wadium oraz zaliczek pobieranych tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy w postępowaniach przetargowych na zbycie 
nieruchomości organizowanych przez Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

Na podstawie art. 33 ust. 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.) oraz § 10 Zarządzenia Nr 18/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
3 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa (tekst jednolity: 
Zarządzenie Nr 5/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 stycznia 2008 r. z późn.zm.) zarządza się co 
następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 504/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 
2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady wnoszenia i zwrotu wadium 
oraz zaliczek pobieranych tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od 
zawarcia umowy w postępowaniach przetargowych na zbycie nieruchomości organizowanych 
przez Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa wprowadza się następującą zmianę:

1. w  § 1 zapisy lit. f i g otrzymują następujące brzmienie:

„f) rachunku Urzędu - należy przez to rozumieć rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Krakowa: Pekao S.A., nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667;

g) rachunku dochodów Urzędu - należy przez to rozumieć rachunek bankowy Urzędu 
Miasta Krakowa: Pekao S.A., nr 23 1240 4722 1111 0000 4853 1177;”;

2. użyte w § 3 ust. 1 w różnym przypadku sformułowanie „rachunek depozytowy” zastępuje 
się użytym w odpowiednim przypadku sformułowaniem „rachunek Urzędu”;

3. użyte w § 5 ust. 1 sformułowanie „rachunek dochodów” zastępuje się sformułowaniem 
„rachunek dochodów Urzędu”.



§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2008 roku z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W stosunku do postępowań przetargowych rozpoczętych przed dniem określonym 

w ust. 1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

                                                                         
                                                                      Prezydent Miasta Krakowa
                                                                                       /-/




