
ZARZĄDZENIE NR 3314/2010 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 28 grudnia 2010 r. 

 
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2595/2010 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. 
Alfreda Dauna 68 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków jej użytkownikom 
wieczystym. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), 
§ 3 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/169/03 Rady Miasta Krakowa z 
dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Miasta Krakowa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych (z późń. zm.) - 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Zmienia się wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz 
jej użytkowników wieczystych w ten sposób że : 
punkt 1 wykazu – tj. udział w prawie użytkowania wieczystego 6619/10 000 części 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”, cena sprzedaży netto z bonifikatą w wysokości 
11 603,11 zł , podatek VAT 22 % w wysokości 2 552,68 zł oraz cena brutto  14 155,79 zł   
otrzymuje brzmienie: 
udział w prawie użytkowania wieczystego 6212/10 000 części Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podgórze”, cena sprzedaży netto z bonifikatą w wysokości 10 889,64 zł , podatek VAT 22 % 
w wysokości 2 395,72 zł oraz cena brutto  13 285,36 zł . 
 2.  Dopisuje się pozycję  9 do wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do 
sprzedaży na rzecz jej użytkowników wieczystych w następujący sposób: 
udział w prawie użytkowania wieczystego 407/10 000 części wyodrębnionego lokalu nr 2, 
cena sprzedaży netto z bonifikatą w wysokości 713,47 zł, podatek VAT 22 % w wysokości 
156,96 zł oraz cena brutto 870,43 zł.   

 
§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
§ 4 

 Zarządzenie traci moc z dniem 14 lutego 2011 r. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 / - / 

 
 
 
 



 


