
ZARZĄDZENIE Nr 699/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 22.03.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek            
nr 403/6, nr 404/4  oraz nr 1063/8 obr. 34 Krowodrza, położonych przy ul. Stawowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) oraz § 3 i § 5 ust. 1 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa                    
z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków 
(tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 741), a także art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) - zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej 
Kraków działek położonych w Krakowie-Krowodrzy obr. 34, przy ul. Stawowej, 
oznaczonych nr 403/6 o pow. 0,0014 ha, nr 404/4 o pow. 0,0017 ha oraz nr 1063/8 o pow. 
0,0018 ha, objętych księgą wieczystą [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na 
podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922); jawność wyłączył Tomasz Suder Główny Specjalista w 
Referacie Nabywania Nieruchomości], stanowiących własność [wyłączenie jawności w 
zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922); jawność wyłączył Tomasz 
Suder Główny Specjalista w Referacie Nabywania Nieruchomości].

     2. Darowizna w/w nieruchomości następuje w wykonaniu przedwstępnej umowy 
darowizny Rep A nr 2583/2016 z dnia 23.02.2016 r., w związku z Umową o realizację 
inwestycji drogowej” nr 486A/ZIKiT/2011 z dnia 01.09.2011 r., zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 
25.07.2014 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 15.01.2016 r.

     3. Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej ponosi [wyłączenie jawności w 
zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922); jawność wyłączył Tomasz 
Suder Główny Specjalista w Referacie Nabywania Nieruchomości].

§ 2. Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


