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   ZARZĄDZENIE  NR  1630/2009
               PREZYDENTA  MIASTA  KRAKOWA

                             Z  DNIA 21 lipca 2009 r.

w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie na nieruchomościach położonych w 
Krakowie – Krowodrzy wchodzących w pas drogowy ulic: Wójtowskiej, J. Palacha, 
Batalionu „Skała” AK oraz St. Pigonia – poprzez zawarcie aktu notarialnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 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.) w związku z art. 33 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/ uwzględniając wniosek użytkownika wieczystego z dnia 23 marca 2006 r. i 30 
października 2006 r. wyraża się zgodę na rozwiązanie umów użytkowania wieczystego 
zawartych aktami notarialnymi:
-  z dnia 24 września 1974 r. Rep. A II Nr 19119/74,
-  z dnia 29 kwietnia 1981 r. Rep. A II Nr 3838/81,
-  z dnia 25 maja 1972 r.       Rep. A. I. 7746/72,
-  z dnia 23 lipca 1970 r.        Rep. A. II. 11948/70,
-  z dnia 25 czerwca 1976 r.  Rep. A. I. Nr 9642/76,
ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Krakus” z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12 – w 
części dotyczącej objętych wyżej wymienionymi umowami parcel katastralnych oraz działek :
- lkat. 1346/2 o pow. 0.0025 ha, lkat. 1347/4 o pow. 0.0083 ha gm. kat. Krowodrza, obj. 
księgą wieczystą  Nr  KR1P/00233514/3 wchodzących w skład działki ewidencyjnej nr 348 w
obr. 46 jedn. ewid. Kraków- Krowodrza, stanowiącej ulicę Wójtowską o nieuregulowanym 
stanie prawnym,
-  nr 32/24 o pow. 0.0014 ha, nr 31/11 o pow. 0.0092 ha, nr 30/7 o pow. 0.0105 ha, nr 29/9 o 
pow. 0.0152 ha, nr 29/11 o pow. 0.0386 ha, nr 29/12 o pow. 0.0325 ha, obr. 84 (mały)
Krowodrza, obj. księgą wieczystą KR1P/00218675/8 wchodzących w skład działki 
ewidencyjnej nr 553 w obr. 44 jedn. ewid. Kraków- Krowodrza, stanowiącej ulicę J. Palacha
o nieuregulowanym stanie prawnym,
-  lkat. 255/5 o pow. 0.1180 ha, lkat. 257/7 o pow. 0.0327 ha, lkat. 257/18 o pow. 0.0528 ha, 
lkat. 259/16 o pow. 0.0846 ha, lkat. 259/18 o pow. 0.0944 ha, lkat. 261/13 o pow. 0.0186 ha, 
lkat 261/15 o pow. 0.0281ha gm. kat. Krowodrza, obj. księgą wieczystą Nr KR1P/00340397/9
i lkat. 253/8 o pow. 0.0127 ha, obj. księgą wieczystą KR1P/00340401/1, wchodzących w 
skład działki ewidencyjnej nr 555 w obr. 44 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza, stanowiącej 
ulicę Batalionu „Skała” AK o nieuregulowanym stanie prawnym,
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- nr 14/3 o pow. 0.0353 ha, obr. 23 (mały) Prądnik Biały, obj. księgą wieczystą 
KR1P/00206043/2, wchodzącej w skład działki ewidencyjnej nr 547 w obr. 42 jedn. ewid. 
Kraków - Krowodrza, stanowiącej ulicę St. Pigonia o nieuregulowanym stanie prawnym,
- będących własnością Gminy Kraków – poprzez zawarcie umowy cywilno - prawnej w 
formie aktu notarialnego.
2/ koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz dokonania wpisów we właściwych księgach 
wieczystych poniesie Gmina Miejska Kraków.

§ 2

Środki finansowe na realizację wydatków o których mowa w § 1 pkt 2 znajdują pokrycie w 
planie finansowo-rzeczowym Wydziału Skarbu Miasta na 2009 r. (dział 700 rozdział 7005 § 
4300 zad. GS01/GWSMK/2009 „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej 
Kraków” ) - zgodnie z umową  Nr W/I/930/GS/30/2009 zawartą w dniu 24 lutego 2009 r.

§ 3  

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /
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