
ZARZĄDZENIE NR 2876/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 14 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu przez Zespół Szkół Odzieżowych 
i Ekonomicznych w Krakowie, Szkołę Podstawową Nr 27 im. M. Konopnickiej w Krakowie
i Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie części nieruchomości pozostających w trwałym 
zarządzie w/w placówek oświatowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych

w Krakowie umowy najmu pomieszczenia o pow. 60 m2 w budynku położonym przy 
ul. Bulwarowej 33, na zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 193/5
o pow. całkowitej 1,0365 ha obręb 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą 
wieczystą nr KR1P/00292769/6, stanowiącej własność Miasta Kraków - miasta na prawach 
powiatu na czas oznaczony 1 roku od dnia 1 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2010 r. z Zakładem 
Usługowym „INTEGRUM”, z przeznaczeniem na magazyn sprzętu ogrodniczego.

2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 27 im. M. Konopnickiej 
w Krakowie umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 288 m2 w budynku szkolnym położonym 
przy ul. Podedworze 16, na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 66/3, 67/20, 67/22, 60/9, 
60/6, 68/4 i 59/8 objęte księgą wieczystą nr 221927 położone w obrębie 61 jednostka 
ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Gminy Kraków, na czas oznaczony w roku 
szkolnym 2009/2010 ze Stowarzyszeniem Lokalnym Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP, z 
przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych koszykówki i siatkówki, w godzinach 
niekolidujących z zajęciami szkolnymi według ustalonego harmonogramu.

3. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie umów 
najmu pomieszczeń w budynku szkolnym położonym przy ul. Krupniczej 44, na nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 49/7 o pow. całkowitej 0,2072 ha obręb 62 jednostka ewidencyjna 
Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr 278474, stanowiącej własność Miasta Kraków - miasta 
na prawach powiatu:
- na czas oznaczony w roku szkolnym 2009/2010 z Firmą KSEROMARK Andrzej 

Niewiarowski (powierzchnia korytarza o pow. 1 m2 z przeznaczeniem na samoobsługową 
kserokopiarkę);

- na czas oznaczony w roku szkolnym 2009/2010 z Firmą COFFEE BREAK s.c. (powierzchnia 
korytarza o pow. 1 m2 z przeznaczeniem na automat z ciepłymi napojami);



- na czas oznaczony w roku szkolnym 2009/2010 z Krakowską Wyższą Szkołą Promocji 
Zdrowia (dwie pracownie chemiczne o łącznej pow. 140 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie 
zajęć z techniki laboratoryjnej dla studentów, w godzinach niekolidujących z zajęciami 
szkolnymi według ustalonego harmonogramu);

- na czas oznaczony od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. z F.H.U. Maciej Płaszczyca
(pomieszczenie o pow. 13 m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny);

- na czas oznaczony od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. z Firmą R&K Raczek, Kubla
(0,5 m2 powierzchni na zewnątrz budynku z przeznaczeniem na reklamę siłowni).

4. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Bulwarowej 33, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 27 im. M. Konopnickiej
z siedzibą w Krakowie przy ul. Podedworze 16 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych
z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 44 do uzyskania kontrasygnaty głównego księgowego 
i akceptacji radcy prawnego Zespołu Ekonomiki Oświaty odnośnie przedmiotowych umów 
najmu.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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