
   

        ZARZĄDZENIE NR 1398/2009
     PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

                  Z DNIA 26 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr  947/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 maja
2008 r. 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst   
jednolity  Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i  art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 
i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 oraz art. 68 ust.1 pkt 7, ust. 1a, 2, 2a pkt 1, 4 i 5 i ust. 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), 
art. 3, art. 3a i art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. 
Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XLVI/568/08 z dnia 11 czerwca 
2008r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków 
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

  § 1
W zarządzeniu Nr 947/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie
sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami wprowadza się następującą zmianę:

- wiersz 3 załącznika (wykazu) otrzymuje brzmienie zgodnie z wykazem stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                             
                                                            § 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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TERMIN WYWIESZENIA                Załącznik do zarządzenia Nr  1398/2009
                       Prezydenta Miasta Krakowa

         z dnia 26 czerwca 2009 r.

Wykaz
obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w 
użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami.

Lp.
Nr
spraw
y

Opis położenia 
nieruchomości: 
ulica, osiedle

Dz. Nr lokalu 
mieszkaln
ego

Pow. lokalu
mieszkalnego 
wm2

Wartość  
lokalu 
mieszka
lnego  w  
zł.

Wysokość 
udzielanej
bonifikaty - w 
%   
cena do
sprzedaży - w 
zł.

Zwrot kwot 
odpowiadającyc
h  poniesionym 
nakładom  na   
remont lokalu
w zł.

Numer 
działki

Ob-
ręb

Pow.
działki
w  m2

Nr
Księgi 
wieczystej

Wysokość 
udziału w 
gruncie 
przynależne  -
go  do lokalu i 
jego powie
rzchnia  w m2

  

Wartość 
udziału 
w 
gruncie-
w zł

Pierwsza  opłata  
z tytułu 
ustanowienia 
prawa 
użytkowania 
wieczystego w 
wysokości 15% 
wartości udziału 
w gruncie wraz 
z udzieloną 
bonifikatą w 
wys. 90%
+ 22% VAT

Opłata roczna  z 
tytułu 
użytkowania 
wieczystego w 
wysokości 1% 
wartości udziału 
w gruncie 
+ 22% VAT

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

3. 61/07 Kazimierzowskie 13 N.H 13 36,16 196.993 90%
19.699

- 210 8 380 73906 26/1000
=9,80

3.569,01 53,54
11,78

35,69
7,85


