
ZARZĄDZENIE NR 244/2010
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 5 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2613/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 
listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie 
przy ul. Św. Wawrzyńca, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 
w Krakowie

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. 11 ust.1, 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), art. 3051 i art. 3053 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny ( Dz. U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm), § 10 uchwały NrXV/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

W zarządzeniu Nr 2613/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2009r. w 
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca, na rzecz 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, wprowadza się 
następujące zmiany: 
1. Zmienia się treść § 1 pkt 4 zarządzenia w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

Zobowiązuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. do zapłaty 
wynagrodzenia o którym mowa w § 1 pkt. 3 w następujących ratach:
 pierwsza rata w wysokości 29 937,60 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy

dziewięćset trzydzieści siedem złotych 60/100), w tym 22 % podatek VAT w pełnej 
kwocie (od kwoty 71 280,00 złotych netto) w wysokości 15 681,60 złotych (słownie: 
piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 60/100), płatna najpóźniej 
przed zawarciem aktu notarialnego ustanawiającego służebność przesyłu,

 kolejne 4 raty roczne, każda w wysokości po 14 256,00 zł (słownie: czternaście tysięcy 
dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 00/100), oprocentowana przy zastosowaniu stopy 
procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski
na dzień płatności, płatna wraz z oprocentowaniem do dnia 31 marca danego roku 
kalendarzowego, począwszy od 2011 roku.



2. Dodaje się § 1 pkt 8 w brzmieniu: Zobowiązuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A. w Krakowie do złożenia w akcie notarialnym ustanawiającym służebność 
przesyłu oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie niespłaconych 
zwaloryzowanych rat, o których mowa w pkt 1 niniejszego zarządzenia na podstawie art. 
777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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