
ZARZĄDZENIE Nr 3517/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 08.12.2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2530/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie 
przy ul. Powstania Styczniowego, ustanowienia służebności przejazdu, przechodu, 
przejścia z mediami oraz utraty mocy obowiązującej zarządzeń Prezydenta Miasta 
Krakowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 37 ust. 1 art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200) oraz uchwały 
Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
Gminy Miejskiej Kraków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2003 r. Nr 144 poz. 1907, z 2004 r. Nr 62 poz. 792, z 2005 r. 
Nr 309 poz. 2249, Nr 678 poz. 4695, z 2006 r. Nr 382 poz. 2428, z 2008 r. Nr 634 poz. 4345, z 2009 r. Nr 42 
poz. 278, z 2014 r. poz. 6842) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w zarządzeniu Nr 2530/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 
2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Powstania Styczniowego, ustanowienia 
służebności przejazdu, przechodu, przejścia z mediami oraz utraty mocy obowiązującej 
zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa- w różnej liczbie i przypadku wyrazy ”działki nr 
85/12” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „działki nr 
85/16”.

§ 2. Załącznik do niniejszego zarządzenia zastępuje załącznik Nr 2 do zarządzenia 
Nr 2530/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


