
ZARZĄDZENIE NR 2497/2009
                                   PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Z DNIA 9 listopada 2009 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału wynoszącego 1/2 części 
nieruchomości objętej zrealizowaną inwestycją pn. „Budowa ul. Nowotarskiej zad. 1” 
(obecnie ul. Herberta) – działki nr 25/7, nr 26/25, nr 26/27, nr 26/29 i nr 26/20 obr. 65 
Podgórze

Na podstawie art. 30 ust. 1 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 § 3 i § 5 ust. 1 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków                         
(z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Nabywa się na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udział wynoszący 1/2 części 

nieruchomości położonej w Krakowie – Podgórzu obr. 65, składającej się z działek nr 25/7              
o pow. 0,0090 ha, nr 26/25 o pow. 0,0496 ha, nr 26/27 o pow. 0,0274 ha, nr 26/29                     
o pow. 0,0407 ha oraz nr 26/20 o pow. 0,0042 ha, obj. KR1P/0035257/5 stanowiącej 
współwłasność:

    1/ Pani Claudine Moretti w 1/4 części, za kwotę 91.630,00 zł,
    2/ Pana Jean-Paula Dąbrowskiego w 1/4 części, za kwotę 91.630,00 zł.
Łączna wartość nabywanego gruntu wynosi 183.260,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt 

trzy tysiące, dwieście sześćdziesiąt złotych).
2. Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej ponosi Gmina Miejska Kraków.

   § 2
Środki finansowe na realizację wydatków o których mowa w § 1 zarządzenia znajdują  

pokrycie w  planie finansowo – rzeczowym Wydziału Skarbu Miasta na rok 2009; Dział 900 
Rozdział 90095 § 6050, Zadanie Nr XI – 1.1 „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie 
nieruchomości do zasobu Miasta”.

§ 3
Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu 

notarialnego.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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