
 
ZARZĄDZENIE NR  87/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA  19 stycznia 2009 r. 
 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1495/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
24 lipca 2006 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości i urządzeń (pali) 
cumowniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa 
oraz zasad udostępniania nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa 
pod lokalizację urządzeń (pali) cumowniczych dla jednostek pływających (z późn. zm.). 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 31 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 82, 
art. 85, art. 122 ust. 2 oraz art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 
poz. 2019 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. 
w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. 
zm.), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
 
W zarządzeniu Nr 1495/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lipca 2006 roku 
w sprawie zasad udostępniania nieruchomości i urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz zasad udostępniania 
nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa pod lokalizację urządzeń (pali) 
cumowniczych dla jednostek pływających ( z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 
 
Paragraf 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków  
i Skarbu Państwa na cele lokalizacji urządzeń (pali) cumowniczych oraz udostępnienia pali 
cumowniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków należy do zadań Zarządu 
Infrastruktury Sportowej w Krakowie zwanego dalej ZIS”. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury Sportowej                 
w Krakowie. 

 
§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 
                 / - /  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 


