
     ZARZĄDZENIE NR  1218/2021 

            PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

          Z DNIA 4 maja 2021 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 2013/2020  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

ugody pozasądowej w formie aktu notarialnego pomiędzy Gminą Miejską Kraków, 

a właścicielami wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności  

w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia  

1997 r. o ochronie danych osobowych; jawność wyłączył Bartosz Podstolak Inspektor  

w Referacie Zbywania Lokali] położonego w Krakowie na os. Na Skarpie 56  

w przedmiocie i na warunkach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia 

oraz w przedmiocie zwrotu należności pieniężnych wynikających z zawarcia ww. 

ugody 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 

U. z  2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 84 § 1, art. 88 § 1 i 2, art. 158, art. 494 § 1, art. 496, art. 497, art. 917 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 2013/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 sierpnia 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pozasądowej w formie aktu 

notarialnego pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a właścicielami wyodrębnionego lokalu 

mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; jawność wyłączył 

Bartosz Podstolak Inspektor w Referacie Zbywania Lokali] położonego w Krakowie na 

os. Na Skarpie 56 w przedmiocie i na warunkach określonych w załączniku do 

niniejszego zarządzenia oraz w przedmiocie zwrotu należności pieniężnych 

wynikających z zawarcia ww. ugody wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wypisów w połowie pokryje Gmina 

Miejska Kraków, zgodnie z umową W/II/25/GS/1/2021 z dnia 2 marca 2021 r. zaś 

pozostałą do zapłaty część kosztów poniesie druga strona ugody.”; 

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Połowa środków na pokrycie opłaty sądowej w wysokości 150,00 zł została 

zabezpieczona w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 

zad. GS/GNG/22 GWSMK „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej 

Kraków” zaś druga połowa w kwocie 150,00 zł zostanie poniesiona przez drugą stronę 

ugody.”;  

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę należności, o których mowa w § 1 ust. 2 

zarządzenia zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2021 r.  

w dziale 700, rozdział 70005 § 4590, zadanie GS/GNG/22 GWSMK „Gospodarowanie 

nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków.”; 

4) § 4 załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie: 



„[Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; jawność wyłączył Bartosz 

Podstolak Inspektor w Referacie Zbywania Lokali] zrzekają się odsetek od kwot 

wymienionych w § 3 ust. 1 załącznika oraz zrzekają się zwrotu uiszczonych na rzecz 

Gminy Miejskiej Kraków opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ww. 

nieruchomości za okres od 2013 r. do 2018 r., w tym opłat rocznych z tytułu 

przekształcenia użytkowania wieczystego we własność za okres od 2019 r. do 2021 r. 

oraz odsetek od tych opłat.” 

 

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

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


