ZARZĄDZENIE NR 2943/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 23 grudnia 2009 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kraków połoŜonych przy ul. Tadeusza Kościuszki do oddania w dzierŜawę w trybie
bezprzetargowym.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),
§ 12 ust. 2 pkt 7 uchwały nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.), zarządzenia nr 1852/2007 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierŜawnego nieruchomości
stanowiących własność, współwłasność lub będących w uŜytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków
( z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do oddania w dzierŜawę w trybie bezprzetargowym, na czas nie
oznaczony, na rzecz Klubu Sportowego „Nadwiślan” z siedzibą w Krakowie przy ul. Koletek
20 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1115 ha, stanowiące własność Gminy Miejskiej
Kraków, połoŜone przy ul. T. Kościuszki w obrębie 14 Krowodrza, oznaczone jako działki
ewidencyjne nr 372/4 i nr 372/5 (objęte księgą wieczystą KR1P/00189298/8), nr 372/1
(objęta księgą wieczystą KR1P/00190268/9), nr 373/7 i nr 373/8 (objęte księgą wieczystą
KR1P/00208806/3) oraz jako część działki nr 373/6 (objęta księgą wieczystą
KR1P/00208808/7), wskazane w załączniku graficznym, wymienione w wykazie
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią, na cel:
prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej przez kluby sportowe działające w formie
stowarzyszeń oraz uczniowskich klubów sportowych.
§ 2.
Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu
Wszystkich Świętych 3/4 i w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej przy ul. Walerego
Sławka 10.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury Sportowej
w Krakowie.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa
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