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ZARZĄDZENIE Nr 2223/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 08.09.2020 r. 
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w sprawie przedłużenia okresu trwania prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1P/00211913/0 oraz ujednolicenia 
terminów użytkowania wieczystego ww. nieruchomości z nieruchomościami objętymi 
księgami wieczystymi nr: KR1P/00252223/5, KR1P/00276672/1, KR1P/00217401/0, 
położonych na osiedlu Kombatantów w Krakowie 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 65, 284, 471 oraz 782), oraz art. 236 § 2 i § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020r. poz. 875) zarządza się, co następuje: 

 
 § 1. 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie okresu trwania użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków składającej się  
z zabudowanej działki nr 28/61 o pow. 0,0032 ha, objętej KW KR1P/00211913/0, położonej 
w obrębie 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, na osiedlu Kombatantów w Krakowie w ten 
sposób, że czas trwania prawa użytkowania wieczystego ustala się do dnia 21 grudnia 2062 r. 
 2. Wyraża się zgodę na zmianę czasokresów trwania prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w tej samej 
lokalizacji, składających się z działek: nr 266/8 o pow. 0,0029 ha, objętej KW 
KR1P/00252223/5, nr 28/131 o pow. 0,0067 ha, objętej KW KR1P/00276672/1 i nr 28/63  
o pow. 0,0105 ha, objętej KW KR1P/00217401/0 w ten sposób, że termin wygaśnięcia prawa 
użytkowania wieczystego ustala się na dzień 21 grudnia 2062 r. 
 3. Przedłużenie okresu trwania prawa użytkowania wieczystego oraz zmiana 
czasokresu trwania prawa użytkowania wieczystego nastąpi poprzez zawarcie stosownej 
umowy w formie aktu notarialnego.  
 

§ 2. Zawarcie umowy notarialnej winno nastąpić w terminie 4 miesięcy od daty 
podpisania zarządzenia. Po bezskutecznym upływie ww. terminu  zarządzenie traci moc. 
 

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


