
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 2945/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 23 grudnia 2009 r. 
 

w sprawie oddania w uŜyczenie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Kraków, poło Ŝonej w Krakowie u zbiegu ulic Jerzmanowskiego i Lilli 
Wenedy. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust.1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. 
zm.) zarządza się co następuje: 

 
§ 1. 

 
Postanawia się oddać w uŜyczenie na rzecz Klubu Sportowego „Kolejarz-Prokocim”  

z siedzibą w Krakowie przy ul. BieŜanowskiej 71 na czas oznaczony, od dnia 1 stycznia 2010 
r. do dnia 31 grudnia 2010 r. część nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,3600 ha, 
połoŜonej w Krakowie, w obrębie nr 55 jednostka ewidencyjna Podgórze, składającej się 
z części działek nr 195/6, nr 196/4 i nr 199/14, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00302143/6 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, wskazaną w załączniku graficznym, 
zabudowanej obiektami sportowymi powstałymi w ramach programu „Moje boisko – Orlik 
2012”. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury Sportowej 
w Krakowie. 

 
§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

Prezydent Miasta Krakowa  
/ - / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 
Nieruchomość składająca się z działek nr 195/6, nr 196/4 oraz nr 199/14 o łącznej 

powierzchni 1,6708 ha, połoŜona w obrębie 55 jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowi 
własność Gminy Miejskiej Kraków i objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/00302143/6. 

Na części powyŜszych działek o powierzchni 0,3600 ha, wskazanej w załączniku 
graficznym, połoŜonej u zbiegu ulic Jerzmanowskiego i Lilli Wenedy, został wybudowany 
w 2009 r. w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” zespół obiektów o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym, składający się z boiska do piłki noŜnej, boiska wielofunkcyjnego 
oraz zaplecza z szatniami, toaletami i pomieszczeniami na sprzęt sportowy.  
Inwestycja została sfinansowana z budŜetu państwa, budŜetu samorządu wojewódzkiego oraz 
budŜetu miasta. 

Operatorem opisanego kompleksu sportowego od momentu jego oddania do uŜytku 
jest Klub Sportowy „Kolejarz-Prokocim” z siedzibą w Krakowie przy ul. BieŜanowskie 71. 
Prawo Klubu do korzystania z części nieruchomości na potrzeby wykonywania funkcji 
operatora uregulowane zostało w umowie uŜyczenia nr 173/ZIS/2009 z dnia 28 maja 2009 r. , 
zgodnie z zarządzeniem Nr 1036/2009  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2009 r. 
Dotychczasowa działalność Klubu jest pozytywnie oceniana przez Zarząd i uŜytkowników 
obiektu i przemawia za kontynuowaniem takiego sposobu uŜytkowania obiektu. 

W związku z powyŜszym zasadnym jest oddanie gruntu w uŜyczenie i powierzenie 
funkcji operatora kompleksu Orlik 2012 Klubowi Sportowemu „Kolejarz-Prokocim”. 


