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ZARZĄDZENIE NR 1044/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-04-16

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału w nieruchomości ozn. 
jako działka nr 294/1 obręb 41 jedn. ewid. Podgórze wchodzącej w zakres planowanej 
inwestycji „Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta”, będącej współwłasnością 
Gminy Miejskiej Kraków w 59/72, osób fizycznych w 4/72 części oraz Skarbu Państwa 
w 9/72 części. 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 i § 5 ust. 1 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 
maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków                         
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 144 z 2003 r. poz. 1907 z późn. zm.), a także art. 888 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - zarządza się, co 
następuje:

§ 1
1. Nabywa się na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udział w wysokości 3/72 części 

w nieruchomości ozn. jako dz. nr 294/1 o pow. 0,0118 ha, obr. 41 jedn. ewid. Podgórze, obj. 
księgą wieczystą KR1P/00309668/1, będącej współwłasnością:

- [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; jawność 
wyłączył Mariusz Żurek Inspektor w Referacie Nabywania Nieruchomości]w 
1/72 części za kwotę 547,51 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem złotych i 
51/100),

- [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; jawność 
wyłączył Mariusz Żurek Inspektor w Referacie Nabywania Nieruchomości]w 
1/72 części za kwotę 547,51 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem złotych i 
51/100),

- [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; jawność 
wyłączył Mariusz Żurek Inspektor w Referacie Nabywania Nieruchomości]w 
1/72 części za kwotę 547,52 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem złotych i 
52/100).

Łączna wartość nabywanego udziału wynosi 1.  642,54 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset 
czterdzieści dwa złote 54/100) 

2. Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej ponosi Gmina Miejska Kraków.

    § 2
Środki finansowe na realizację wydatków, o których mowa w § 1 zarządzenia, zostały 

ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2013; Dział 600 Rozdział 60016 
§ 6050 Zadanie S-1.1 „Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych 
zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych”, a koszty 
umowy notarialnej dodatkowo zostały zabezpieczone umową nr W/II/5/GS/1/2013 z dnia 
25.02.2013 r.

§ 3
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Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

§ 4
            Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 5
 1. Traci moc „Zarządzenie Nr 3923/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

21 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału 
w nieruchomości ozn. jako działka nr 294/1 obręb 41 jedn. ewid. Podgórze wchodzącej 
w zakres planowanej inwestycji „Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta”, 
będącej współwłasnością Gminy Miejskiej Kraków w 59/72, osób fizycznych w 4/72 
części oraz Skarbu Państwa w 9/72 części”. 

§ 6
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


