
ZARZĄDZENIE NR 882/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 28 KWIETNIA 2009 R.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kraków położonej przy ul. Rzepakowej do oddania w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym.

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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), 
zarządzenia Nr 1852/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ustalenia stawek 
czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu
wieczystym Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 1 miesiąca od dnia zawarcia 

umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz Slag Recycling sp. z o.o. część 
nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, położonej w obrębie 
36-Nowa Huta przy ul. Rzepakowej, objętej KW KR1P/00174268/1 stanowiącą działki nr 
100/3 o powierzchni 0,3561 ha, nr 100/4 o powierzchni 0,3013 ha, nr 100/5 o powierzchni 
0,5471 ha, 100/6 o powierzchni 0,8841 ha i część tj. 7,3420 ha działki 100/7 o powierzchni 
7,7817 ha, z przeznaczeniem do użytkowania na cele: skład o powierzchni 9,2314 ha (park 
maszyn budowlanych i magazyn kruszywa), droga dojazdowa o powierzchni 0,0438 ha i 
zieleń o powierzchni 0,1554 ha, wskazaną na załączniku graficznym stanowiącym załącznik 
do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

2. Ustala się miesięczny czynsz z tytułu opisanego w pkt. 1 w wysokości 68.433,02 zł 
+ 22% VAT, tj. brutto 83.488,28 zł, płatny do dnia 10 maja 2009 r.

§ 2

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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