
ZARZĄDZENIE Nr 3480/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 24.12.2018 r.

w sprawie zwrotu świadczenia pieniężnego spełnionego z tytułu wynagrodzenia za 
bezumowne korzystanie z działek nr 791/1, 790/14 i 163/7 obręb 4 jedn. ewid. 
Krowodrza za okres od 12.06.2000 r. do dnia 11.06.2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 ) oraz art. 410 §2 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 
1964 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zwrot przez Gminę Miejską Kraków kwoty w wysokości 7.763,91zł 
(słownie złotych: siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy 91/100) na rzecz Pani 
[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność 
wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 
Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]zam. ul. 
Mazowiecka 125/[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów 
Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział 
Skarbu Miasta] w Krakowie uiszczonej z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z 
nieruchomości oznaczonych jako części działek nr 163/7, 791/1 i nr 790/14, obr. 4, jedn. 
ewid. Krowodrza zabudowanych garażem położonym w Krakowie przy ul. Kazimierza 
Wielkiego oraz stanowiących plac manewrowy niezbędny do korzystania z tego garażu za 
okres od dnia 12.06.2000 r. do dnia 11.06.2010 r. wraz z należnymi odsetkami liczonymi od 
dnia 31.07.2010 r. do dnia zapłaty dochodzonej w postępowaniu sądowym zakończonym 
prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I 
Wydział Cywilny z dnia 12.10.2017  r. sygn. akt I C 2804/13/K.

§ 2. Środki na realizację zobowiązania finansowego w wysokości 7.763,91zł (słownie 
złotych: siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy 91/100) tytułem zwrotu wpłaconej kwoty 
za bezumowne korzystanie z nieruchomości o których mowa w §1 ponoszonych z tego tytułu 
za okres 12.06.2000 r. do dnia 11.06.2010 r. wraz z należnymi odsetkami, w tym kwota 
główna w wysokości 4.715,91 zł znajduje zabezpieczanie w planie finansowym Urzędu 
Miasta Krakowa na 2018 rok: dział 700 rozdział 70005 § 4590 rodzaj kosztu 459 zad. 
GS/GNG/22 GWSMK „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” oraz 
kwota odsetek w wysokości 3.048,00zł znajduje zabezpieczenie w planie finansowym Urzędu 
Miasta Krakowa na 2018 rok: dział 700 rozdział 70005 § 4580 rodzaj kosztu 458/03 zad. 
GS/GNG/22 GWSMK „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków”.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


