
ZARZĄDZENIE  NR 1923/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

                                                      Z DNIA 3 września 2009 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 
2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
zabudowanych garażami oraz nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do korzystania z 
garaży, położonych w Krakowie przy ul. Filtrowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 2 pkt 1                 
w związku z art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) – zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 47/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie 
oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych
garażami oraz nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do korzystania z garaży położonych 
w Krakowie przy ul. Filtrowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 
„6. Postanawia się oddać w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Pana 

Eugeniusza Tyrkiel nieruchomości stanowiące działki będące własnością Gminy Miejskiej 
Kraków, położone w obrębie 1 jednostka ewidencyjna Krowodrza oznaczone; nr 113/50 o 
powierzchni 13 m2 i nr 113/51 o powierzchni 5 m2 obj. księgą wieczystą 
KR1P/00184261/5, zabudowane garażem na okres 99 lat oraz udział wynoszący 1/18 
części niezabudowanej działki nr 113/42 o powierzchni całkowitej 285 m2 obj. księgą 
wieczystą KR1P/00201839/4 stanowiącej dojazd do garażu, usytuowanego przy ul. 
Filtrowej w Krakowie do dnia 16.09.2093 r. zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do 
niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.”

2) w § 2 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 
 „6. Postanawia się przenieść nieodpłatnie na rzecz Pana Eugeniusza Tyrkiel prawo własności 

garażu wybudowanego ze środków własnych osób fizycznych – usytuowanego na 
działkach; nr 113/50 i nr 113/51 szczegółowo opisanych w § 1  ust. 6.”

3) w wykazie obejmującym nieruchomości przeznaczone do oddania w użytkowanie 
wieczyste w trybie bezprzetargowym stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 47/2009
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2009 r. punkt 7 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„7. Zbycie nieruchomości objętych niniejszym wykazem powinno nastąpić w terminie 1 
miesiąca od upływu terminu określonego w punkcie 6 z wyjątkiem nieruchomości objętych 
poz. 6 wykazu, których zbycie powinno nastąpić do dnia 30 września 2009 r.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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