
ZĄRZADZENIE NR 2540/2009
PREZYDENTA MIASTA RAKOWA 

  Z DNIA 12 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zapłaty raty pierwszej opłaty z tytułu 
ustanowienia na 99 lat prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie 
przy ul. Reymonta z jednoczesną sprzedażą budynków i urządzeń położonych na tej 
nieruchomości na rzecz Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków.

Na podstawie art. 30 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.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6,  art. 70 ust. 2 
i 3 oraz art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 
U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XV/99/03 z dnia 7 maja 
2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków ( z późn. zm.) –
zarządza się, co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na zmianę terminu zapłaty raty pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia na 
podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 519/2007 z dnia 09.01.2007 r. prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 180/3 o pow. 5,1270 ha i nr 180/4 o pow. 
1,0563 ha, położonej w obrębie 12 jednostce ewidencyjnej Krowodrza objętej księgą wieczystą nr 
KR1P/00132228/3 wraz z jednoczesną sprzedażą budynków i urządzeń położonych na tej 
nieruchomości na rzecz Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków z dnia 31.10.2009 r. na dzień 
31.12.2009 r.
2. Pozostałe postanowienia w/w aktu notarialnego pozostają bez zmian.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4
Zawarcie aneksu do umowy notarialnej Rep. A Nr 519/2007 z dnia 09.01.2007 r. winno nastąpić w 
terminie nie później niż do dnia 30 listopada 2009 r. W przypadku nie zawarcia aneksu do umowy 
w ww. terminie zarządzenie traci moc.

Prezydent Miasta Krakowa
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