
ZARZĄDZENIE Nr 3543/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 08.12.2014 r.

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej 
od ceny sprzedaży udziału 3951/570670 części w nieruchomości gruntowej związanego z 
lokalem mieszkalnym nr 39 położonym na os. Albertyńskim 30 w Krakowie 
stanowiącym własność wnioskodawcy 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822 i 906, 1200), 
Uchwały Rada Miasta Krakowa Nr CXII/1725/14 z dnia 09.07.2014 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 
zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej jej 
współużytkownikom wieczystym tj. właścicielom lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych
- zarządza się, co następuje:

§ 1
Postanawia się odstąpić od żądania od Pana [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na 
podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, 
poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Aneta Kargul – inspektor  Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, 
Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty 
udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3951/570670 w nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako działka nr 101/4 obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej księgą wieczystą 
nr KR1P/000054379/5 związanego z lokalem mieszkalnym nr 39 położonym w budynku 
na os. Albertyńskim 30 stanowiącym własność wnioskodawcy, który to udział został nabyty 
od Gminy Miejskiej Kraków na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 4151/2012 z dnia 
24.07.2012 r. przez Pana [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. 
zm.); jawność wyłączyła: Aneta Kargul – inspektor  Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu 
i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta].

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


