ZARZĄDZENIE NR 1625/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 21 lipca 2009 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 313/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
20 lutego 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków
a Województwem Małopolskim
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i § 3 uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XV/99/03
z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 144 z 2003 r. poz. 1907 z późn. zm.), art. 14 ust. 3 i 4, art. 35, art.
71 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 3a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.
z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004 r. poz. 535 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§1
W zarządzeniu Nr 313/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem
Małopolskim wprowadza się następującą zmianę:
─ wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
do niniejszego zarządzenia.
§2
Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy
ul. Kasprowicza 29 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1, a następnie zawrzeć
umowę notarialną.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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