
ZARZĄDZENIE Nr 837/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 06.04.2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 3339/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Jakuba Majora 34 i 36 w Krakowie, 
stanowiącej własność Gminy Kraków, jej współużytkownikom wieczystym – Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie oraz osobom fizycznym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 32 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260, z 2017 r. poz. 624), 
§ 3 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (tj. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 741) oraz uchwały 
Nr XX/169/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Krakowa na rzecz 
spółdzielni mieszkaniowych (tj. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 737) - zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 3339/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej 
położonej przy ulicy Jakuba Majora 34 i 36 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy 
Kraków, jej współużytkownikom wieczystym – Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik 
Czerwony” z siedzibą w Krakowie oraz osobom fizycznym wprowadza się następujące 
zmiany:
1) § 5 zarządzenia otrzymuje brzmienie: „Niniejsze zarządzenie obowiązuje do dnia 
30 czerwca 2017 r.”
2) punkt 2 w załączniku do zarządzenia (pod tabelą) otrzymuje brzmienie: „Cena sprzedaży 
nieruchomości obowiązuje do dnia 30 czerwca 2017 r.”

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


