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ZARZĄDZENIE NR 75/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 24.01.2011

w sprawie zmiany zarządzenia  Nr 2574/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 
października  2010  roku  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności 
przesyłu  na  nieruchomościach  stanowiących  własność  Gminy  Miejskiej  Kraków, 
położonych w Krakowie przy ul. Nad Drwiną na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z 
o.o.

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 2010 r. Nr 102, poz. 651 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 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

W zarządzeniu Nr 2574/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 października 2010 roku 
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności  przesyłu  na  nieruchomościach 
stanowiących  własność  Gminy  Miejskiej  Kraków,  położonych  w Krakowie  przy  ul.  Nad 
Drwiną, na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., wprowadza się następujące zmiany: 
1. §  1  pkt  3  zarządzenia  otrzymuje  brzmienie:  Wynagrodzenie  z  tytułu  obciążenia 

nieruchomości o których mowa w ust. 1 ograniczonym prawem rzeczowym stanowi kwotę 
w wysokości  9 581,70  złotych  brutto  (słownie:  dziewięć  tysięcy  pięćset  osiemdziesiąt 
jeden złotych 70/100), w tym podatek VAT w stawce 23% w wysokości 1 791,70 złotych.

2. § 1 pkt 4 zarządzenia otrzymuje brzmienie: Zobowiązuje się Polską Telefonię Cyfrową 
Sp. z o.o. do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków najpóźniej przed zawarciem 
aktu notarialnego wynagrodzenia w wysokości 9 581,70 złotych brutto (słownie: dziewięć 
tysięcy  pięćset  osiemdziesiąt  jeden  złotych  70/100)  z  tytułu  ustanowienia  służebności 
przesyłu, opisanej w pkt 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


