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ZARZĄDZENIE NR 1183/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-05-04

w sprawie zmiany zarządzenia nr 504/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 
2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady wnoszenia i zwrotu 
wadium oraz zaliczek pobieranych tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy w postępowaniach przetargowych na zbycie 
nieruchomości organizowanych przez Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa. 

Na podstawie art. 33 ust. 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.) oraz § 10 zarządzenia Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa zarządza się co następuje:

§ 1
W załączniku do zarządzenia Nr 504/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2007 r. 
w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady wnoszenia i zwrotu wadium oraz 
zaliczek pobieranych tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia 
umowy w postępowaniach przetargowych na zbycie nieruchomości organizowanych przez 
Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa wprowadza się następujące zmiany: 
1. w § 1 zapisy lit. a), f) oraz g) otrzymują następujące brzmienie: 

a) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 
651 z późn. zm.).

f) rachunku Urzędu – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Urzędu 
Miasta Krakowa: Pekao S.A. nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667;

g) rachunku dochodów Urzędu należy przez to rozumieć rachunek bankowy 
Urzędu Miasta Krakowa: Pekao S.A dla Dzielnic Miasta Krakowa nr I- XIII nr 
64 1240 4722 1111 0000 4849 0184 dla Dzielnic Miasta Krakowa nr XIV – 
XVIII nr 80 1240 4722 1111 0000 4857 6905.

2. w § 3 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: „przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy 
wpłacane w taki sposób by w terminie wyznaczonym na składanie wadium znajdowało się na 
rachunku depozytowym”.
3. w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zwrot wadium następuje niezwłocznie, w ciągu 
trzech dni roboczych, licząc od dnia następnego po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu 
lub zakończeniu wynikiem negatywnym postępowania, w sposób wskazany przez Wydział 
Skarbu Miasta we wniosku o zwrot wadium. W przypadku, gdy zwrot wadium ma nastąpić na 
inne konto, niż to, z którego było wpłacone, Wydział Skarbu Miasta do wniosku o zwrot 
wadium dołącza potwierdzone za zgodność z oryginałem, stosowne dokumenty świadczące 
o przynależności rachunku bankowego do kontrahenta. Wydział Skarbu Miasta natychmiast 
po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu negatywnym postępowania 
przekazuje wniosek o zwrot wadium do Wydziału Finansowego.”
4. w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości traci wadium na rzecz Gminy Miejskiej Kraków na podstawie ar. 41 ust. 2 
ustawy Wydział Skarbu Miasta niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wydział Podatków 
i Opłat Urzędu Miasta Krakowa.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziału Skarbu Miasta 

i Wydziału Finansowego.
§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.


