
                               ZARZĄDZENIE NR 81/2004
                               PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                               Z DNIA  23.01.2004 r.     
                                                                                                                                        
w sprawie wyłączenia z przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy  
ul. Wysłouchów 34 w Krakowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst -
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 710 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny 
(Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt. a i b Uchwały Nr 609/97 Zarządu Miasta 
Krakowa z dnia 9 czerwca 1997r. w  sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),  zarządza się, co 
następuje:

§ 1

Wyłącza się z przetargu lokal użytkowy o powierzchni 502,48 m2, usytuowany w budynku 
przy ul. Wysłouchów 34 w Krakowie, z zachowaniem procedury określonej w § 5 Uchwały Nr 
609/97 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1997r. w sprawie zasad najmu lokali 
użytkowych (z późn. zm.). 

§ 2

Wyraża się zgodę na zawarcie ze Stowarzyszeniem Lokalnym Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Krakowie ul. Różana 5, umowy użyczenia 
lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1 nin. zarządzenia, wraz z przyległymi boiskami 
i kortami tenisowymi, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej, pod 
warunkiem przystosowania lokalu, boisk i kortów do użytku oraz wykonania prac 
zabezpieczających w budynku przez Stowarzyszenie we własnym zakresie i na swój koszt. 

§ 3

Umowa użyczenia, o której mowa w § 2 nin. zarządzenia, zostanie zawarta na czas oznaczony, 
z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy z chwilą wyłonienia 
nowego użytkownika lokalu, boisk i kortów w drodze przetargu zorganizowanego przez 
Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.  

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  



Uzasadnienie
Budynek przy ul. Wysłouchów 34 w Krakowie - stanowiący własność Gminy Miejskiej 

Kraków - jest obok przylegających do niego boisk otwartych i kortów tenisowych częścią 
obiektu sportowego, którego stały użytkownik wyłoniony zostanie w przyszłości w drodze 
przetargu zorganizowanego przez Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

Z uwagi na utratę z dniem 1 stycznia 2003r. ważności planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz brak dla przedmiotowego terenu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie wym. nieruchomości 
oraz sposób jej zagospodarowania mogą zostać określone w decyzji o warunkach zabudowy. 
Wcześniej - zgodnie z obowiązującymi przepisami - wykonana być winna koncepcja 
zagospodarowania terenu.  
Obecnie Wydział Skarbu Miasta jest na etapie opracowywania w/w koncepcji, a cała procedura 
zmierzająca do przeprowadzenia przetargu trwać może około roku.   

Zainteresowanie obiektem przy ul. Wysłouchów 34 wyraziły dwa podmioty, tj. 
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP (SL SALOS RP), z siedzibą 
w Krakowie ul. Różana 5, oraz Klub Sportowy „Grzegórzecki”, z siedzibą w Krakowie 
al. Pokoju 16.
Stosowne oferty złożone zostały przez w/w strony w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta 
Krakowa.

Celem wskazania tymczasowego użytkownika obiektu, a tym samym zapewnienia 
obiektowi właściwego gospodarza w jak najszybszym terminie, zorganizowano w dniu 
14.07.2003r., w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych, spotkanie z udziałem 
przedstawicieli Rady Dzielnicy XI, Wydziału Skarbu Miasta UMK, Wydziału Spraw 
Społecznych UMK oraz Zarządu Budynków Komunalnych.
Po wysłuchaniu propozycji zagospodarowania obiektu złożonych przez przedstawicieli 
Stowarzyszenia Salezjańskiej Organizacji Sportowej i Klubu Sportowego „Grzegórzecki”, 
uznano, że optymalnym rozwiązaniem dla Dzielnicy XI jest przyjęcie propozycji 
Stowarzyszenia, a najwłaściwszą formą przekazania budynku (z wyłączeniem części 
zajmowanej przez Radę Dzielnicy XI) - forma użyczenia.
Zwrócono przy tym uwagę na konieczność zobowiązania przyszłego użytkownika do 
przystosowania lokalu do prowadzonej działalności oraz wykonania prac zabezpieczających 
w budynku we własnym zakresie i na swój koszt.

Według przedstawicieli Rady Dzielnicy XI w/w Stowarzyszenie spełnia oczekiwania 
zarówno Rady Dzielnicy, jak również dzieci i młodzieży zamieszkałych w okolicznych 
osiedlach mieszkaniowych.

Z dokumentów przedłożonych przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej wynika, że posiada ono wieloletnie doświadczenie na polu inicjatyw sportowych, 
kulturalnych, wychowawczych, opiekuńczych, charytatywnych, prowadząc sekcje sportowe, 
wyjazdy turystyczne, świetlice, darmowe korepetycje oraz dożywianie dla dzieci i młodzieży 
z rodzin dysfunkcyjnych, mających problemy wychowawcze i finansowe. Jednocześnie nie 
prowadzi ono działalności komercyjnej i politycznej.
Stowarzyszenie zatrudnia 6 osób, a ponadto angażuje 24 trenerów, instruktorów i 
woluntariuszy administracyjnych. Zrzesza około 300 członków, natomiast działaniami 
całorocznymi obejmuje około 1200 osób.

W obiekcie przy ul. Wysłouchów 34 SL SALOS RP zamierza prowadzić zajęcia 
sportowo-wychowawczo-opiekuńczo-kulturalno-charytatywne, z wykorzystaniem 
pomieszczeń budynku do gry w tenisa stołowego, gimnastyki korekcyjnej, sekcji judo, gier 
planszowych, darmowych korepetycji, Dyskusyjnego Klubu Filmowego, wydawania posiłków 
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regeneracyjnych oraz na cele gospodarcze i zaplecze sanitarne do funkcjonowania boiska 
sportowego. 
W realizacji zamierzeń Stowarzyszenie pragnie współpracować z okolicznymi szkołami, ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową „Kurdwanów”, Radą Dzielnicy XI oraz ze wszystkimi podmiotami 
mającymi wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży.

W ramach przeprowadzonego dodatkowego postępowania wyjaśniającego Wydział 
Spraw Społecznych UMK pismem znak: SP-05.0718-92/03 z dnia 10.12.2003r. skierowanym 
do Zarządu Budynków Komunalnych podniósł problem wykorzystania kortów tenisowych 
znajdujących się w obrębie obiektu.
Pismem z dnia 8.01.2004r. Stowarzyszenie SALOS RP jednoznacznie wyjaśniło przedmiotowy 
problem, przedstawiając konkretny program zajęć tenisowych dla dzieci i młodzieży z całego 
Krakowa pod okiem uprawnionych instruktorów, w ramach tzw. szkółek tenisa ziemnego.  
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