
  ZARZĄDZENIE NR 975/2004
  PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
  Z DNIA 9.06.2004 r.

w sprawie użyczenia dla Domu Dziecka Nr 1 w Krakowie lokalu mieszkalnego 
Nr 111-111a położonego na trzecim piętrze budynku przy ulicy Zyblikiewicza 5                     
w Krakowie z przeznaczeniem dla wychowanków Domu Dziecka.

Na podstawie art. 30. ust. 2. pkt. 3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), art.13 ust.1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 46, 
poz.543, z późniejszymi zmianami) oraz art.710 k.c., w związku z Uchwałą Nr LXXXII/709/01 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 04 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia kierunków przekształceń organizacyjnych 
systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w ramach Systemu Pomocy Społecznej 
w Krakowie, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na użyczenie dla Domu Dziecka Nr 1 z siedzibą w Krakowie przy 
ul. Krupniczej 38, lokalu mieszkalnego o powierzchni 137,78 m2 usytuowanego na trzecim 
piętrze w budynku przy ul. Zyblikiewicza 5 w Krakowie, z przeznaczeniem dla wychowanków 
Domu Dziecka dla funkcjonowania „ grupy usamodzielnienia”. 

§ 2

Zasady użyczenia określa umowa użyczenia stanowiąca załącznik do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 3

Użyczenia dokonuje się na czas nieoznaczony, począwszy od dnia 4 września 2004 r. 
  

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 975/2004      
Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia.9.06.2004 r........................
Umowa użyczenia

zawarta w Krakowie w dniu ............................................ pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług 
Mieszkaniowych „Stare Miasto” sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy Pl. Na Groblach 7 
zwanym w umowie Użyczającym, wykonującym na zlecenie Pełnomocnika Gminy Kraków -
Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (umowa o administrowanie 
nr ......... z dnia ................ ) funkcję administratora i użyczającego, reprezentowaną przez 
:...............................................................................................................
.................................................................................................................................................
....
.................................................................................................................................................
......      
a Domem Dziecka Nr 1, z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 zwanym                       
w dalszym ciągu umowy Biorącym do używania, reprezentowanym  
przez:........................................................................................................................................
....
.................................................................................................................................................
....
.................................................................................................................................................
....                                                                                                       

§ 1.
1. Budynek położony przy ul Zyblikiewicza 5 w Krakowie, jest własnością wspólnoty 

mieszkaniowej.
2. Budynkiem administruje AB GR-OL” spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Rogozińskiego 5 

w Krakowie.
3. Lokal będący przedmiotem użyczenia jest własnością Gminy Miejskiej Kraków.
4. Na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych funkcję wynajmującego lokale pełni PUM 

„Stare Miasto”spółka z o.o, z siedzibą przy Pl. Na Groblach 7 w Krakowie.  

§ 2.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest lokal mieszkalny nr 111-111a, o powierzchni 137,78m2

usytuowany w całości na trzecim piętrze budynku, o którym mowa w § 1 nin. umowy.
2.  Lokal, o którym mowa w § 2 ust. 1 ma sprawne wszystkie instalacje i urządzenia.
Szczegółowy stan lokalu zostanie opisany w protokole, stanowiącym załącznik do nin. umowy, 
który sporządzi Użyczający przy udziale Biorącego do używania.

§ 3.
Użyczający użycza i oddaje Biorącemu do używania wymieniony w § 2 lokal mieszkalny na 
czas nieoznaczony z zastrzeżeniem postanowień § 9 nin. umowy.

§ 4.
Strony ustalają, że Biorący do używania przeznaczy opisany wyżej lokal dla wychowanków 
Domu Dziecka Nr 1 dla funkcjonowania „grupy usamodzielnienia”. 

§ 5.
Biorący do używania potwierdza stan lokalu mieszkalnego oraz posiadanie do niego kluczy.
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§ 6.
1. Biorący do używania zapewnia, że będzie używał lokal mieszkalny zgodnie z jego 
przeznaczeniem określonym w § 4 nin. umowy.
2. Użyczający nie wyraża zgody na podnajęcie lub dalsze użyczenie osobie trzeciej ww. lokalu 
w całości bądź w części.

§ 7.
1. Wszystkie koszty z tytułu korzystania z lokalu przez cały czas trwania umowy użyczenia 

ponosi Biorący do używania.
2. Za pośrednictwem Użyczającego, Biorący do używania ponosi opłaty za:
-    administrowanie i zarząd lokalem,

- ponoszone przez Użyczającego obowiązkowe podatki dot. nieruchomości położonej przy 
ul. Zyblikiewicza 5 w Krakowie, wyliczone od powierzchni lokalu,

- świadczone przez Użyczającego świadczenia dodatkowe, takie jak: zużycie wody, 
odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz...................................................

.................................................................................................................................................

.... 
3. Opłaty, o których mowa w ust.2. uiszczane będą do 10-go każdego miesiąca na konto 
podane przez Użyczającego.
4. Biorący do używania nie będzie świadczył wobec Użyczającego żadnych świadczeń 
dodatkowych, poza wymienionymi w ust.2.

§ 8.
Biorący do używania zobowiązuje się do przystosowania lokalu do ww. działalności na swój 
koszt i własnym staraniem oraz wykonywania wszelkich napraw w użyczonym lokalu, które 
okażą się konieczne w czasie trwania umowy.

§ 9.
1. Umowa użyczenia może zostać rozwiązana na zgodny wniosek stron.
2. Każdej ze stron umowy  przysługuje prawo wypowiedzenia umowy użyczenia za trzy 

miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Użyczający ma prawo rozwiązać umowę użyczenia przed terminem, na który została ona 

zawarta, w przypadku naruszenia postanowień § 6., jak i nienależytego uiszczania przez 
Biorącego do używania opłat wymienionych w § 7. nin. umowy, a polegającego na 
zaleganiu z ich zapłatą za okres co najmniej dwóch miesięcy.

§ 10.
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po jednym
egzemplarzu otrzymują: Użyczający, Biorący do Używania, Zarządca.

§ 11.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy użyczenia mogą nastąpić tylko na piśmie.

 § 12.
W sprawach nie uregulowanych nin. umową obowiązywać będą przepisy k.c. 
                                                                        § 13.
W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji nin. umowy strony poddadzą je sądowi 
właściwemu dla siedziby użyczającego. 

UŻYCZAJĄCY:                                                               BIORĄCY DO UŻYWANIA:
....................................                                                        ............................................
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U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr 928/2001 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 02 lipca 2001 r. wyrażono 
zgodę dla Domu Dziecka Nr 1 w Krakowie na użyczenie lokalu mieszkalnego Nr 111-111 a 
położonego na trzecim piętrze budynku przy ulicy Zyblikiewicza 5 w Krakowie 
z przeznaczeniem dla wychowanków Domu Dziecka dla funkcjonowania „grupy 
usamodzielnienia”. Umowa użyczenia przedmiotowego lokalu została zawarta na okres trzech 
lat, tj. od dnia 3.09.2001 r. do dnia 3.09.2004 r. W dniu 6.02.2004 r. Dom Dziecka Nr 1 
w Krakowie ul. Krupnicza 38 pismo znak: DD1/160/Dom/4 zwrócił się za pośrednictwem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Józefińska 14 w Krakowie, z prośbą 
o przedłużenie przedmiotowej umowy użyczenia na czas nieokreślony, motywując powyższe 
potrzebą dalszego użytkowania lokalu dla funkcjonowania „grupy usamodzielnienia”. 
Funkcjonowanie w przedmiotowym lokalu prowadzonej w ramach Domu Dziecka Nr 1 „grupy 
usamodzielnienia” pozwoli 12 młodym ludziom pozbawionym opieki rodziców na 
przygotowanie się do samodzielnego, dorosłego życia. Przedmiotowy wniosek został 
pozytywnie zaopiniowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pismo z dnia 
10.03. 2004 r. znak: MOPS/DD-MS/W/4579/2004.

Wyrażenie zgody na użyczenie ww. lokalu na czas nieoznaczony dla Domu Dziecka Nr 
1 dla funkcjonowania „grupy usamodzielnienia”, pozwoli na realizację zapisów Uchwały 
LXXXII/709/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4.07.2001 r. w sprawie przyjęcia kierunków 
przekształceń organizacyjnych systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w ramach Systemu 
Opieki Społecznej w Krakowie.


