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ZARZĄDZENIE NR 55/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 20.01.2011

w  sprawie  zmiany  zarządzenia  nr  2894/2010  z  dnia  16  listopada  2010  r. 
dotyczącego  przeznaczenia  do  sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej 
położonej  przy  ul.  Rękawka w drodze  bezprzetargowej,  w  celu  poprawy warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

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, ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 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 zarządzenia nr 2894/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. w brzmieniu:
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ElektriMont Spółka z o.o. z 
siedzibą w Krakowie, nieruchomość gruntową składającą się z działki nr 423/2 o pow. 
0,0083 ha, objętej KW KR1P/00219487/0, obręb 13 jednostka ewidencyjna Podgórze, 
położoną w Krakowie przy ul. Rękawka, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków, w 
celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych jako 
działki ewidencyjne nr 423/6, 423/7 i 423/5 będących własnością nabywającego, zgodnie z 
wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną 
częścią.
otrzymuje następujące brzmienie:
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ElektriMont Spółka z o.o. 
z siedzibą w Krakowie, nieruchomość gruntową składającą się z działki nr 423/2 o pow. 
0,0083 ha, objętej KW KR1P/00219487/0, obręb 13 jednostka ewidencyjna Podgórze, 
położoną w Krakowie przy ul. Rękawka, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków, 
zabudowanego częścią budynku 2 – kondygnacyjnego administracyjno-magazynowego w 
celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych jako 
działki ewidencyjne nr 423/6, 423/7 i 423/5 będących własnością nabywającego, zgodnie z 
wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną 
częścią.

2. Odstępuje się od pobrania ceny sprzedaży części budynku w kwocie 54 587,00 zł, 
położonego na nieruchomości, o której mowa w pkt 1 w związku z faktem, iż nakłady 
związane z jego wzniesieniem ElektriMont Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła z 
własnych środków finansowych. 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


