
ZARZĄDZENIE Nr 3641/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 12.12.2014 r.

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży 
lokalu mieszkalnego nr 72 położonego w budynku nr 24 na os. Albertyńskim w 
Krakowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379, 1072), art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200), 
uchwały nr XCIX/1483/14 z dnia 12 marca 2014 r. Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 72 położonego w 
budynku nr 24 na os. Albertyńskim w Krakowie zarządza się, co następuje:

§ 1 Postanawia się odstąpić od żądania od Państwa [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 2014 r., poz. 1182); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - 
inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami 
Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu 
Miasta] zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu 
mieszkalnego nr 72 położonego w budynku nr 24 na os. Albertyńskim w Krakowie, z 
własnością którego związany jest udział w nieruchomości wspólnej stanowiącej prawo 
użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 87 obr. 7, jednostka 
ewidencyjna Nowa Huta objętą księgą wieczystą KR1P/00092264/4 oraz części budynku i 
urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 14/1000 części, 
dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr KR1P/00322600/4 nabytego od Gminy 
Miejskiej Kraków na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2449/04 z dnia 21 kwietnia 2004 
r. przez Państwa [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 2014 r., poz. 1182); 
jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli 
Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta].

§  2 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


