
                          ZARZĄDZENIE NR 1172/2010
                          PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                          Z DNIA 25 MAJA 2010 R.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2389/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
30 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Nad Baranówką 
do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 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 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 
2603, z późn. zm.), § 12 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XV/99/03 z dnia 7 maja 2003 r. w 
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) oraz 
zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1852/2007 z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ustalenia 
stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w 
użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków ( z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2389/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 października 
2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kraków położonej przy ul. Nad Baranówką do oddania w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 wykreśla się tiret o brzmieniu:„-Józefa Cichocińskiego, o powierzchni 
     0,0649 ha (ogródki nr nr 1 i 2)”,
2) w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia skreśla się wiersz oznaczony 
      Lp. 1.,
3) w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia wiersze oznaczone Lp. 2., 3., 4.
     zmieniają oznaczenie na odpowiednio 1., 2., 3.,
4) zmienia się załącznik graficzny na stanowiący załącznik graficzny do niniejszego 
     zarządzenia i będący jego integralną częścią.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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