
ZARZĄDZENIE Nr 1371/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w 
Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Aleksandry 17 i 19 
pozostających w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej 

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 2016 r. poz. 446, 1579, 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. u. z 2016 r., poz. 814, 1579, 1948; Dz. u. z 
2017 r. poz. 730), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260; Dz. U z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w 
Krakowie,  z siedzibą  przy ul. Aleksandry 17, umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 50,5 
m² w budynku szkolnym  położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 103/18 o 
pow. 1,4794 ha obręb 57 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą 
KR1P/00192428/3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w trwałym 
zarządzie wyżej powołanej placówki oświatowej w udziale 36/100, na czas oznaczony tj. od 
dnia podpisania niniejszego zarządzenia do dnia 30.12.2017 r., z firmą PRALZAG Jakub 
Zagórowski, z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne.

2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w 
Krakowie, z siedzibą przy ul. Aleksandry 17, umowy najmu sali dydaktycznej o pow. 54 m² 
w budynku filii Zespołu  położonym przy ul. Aleksandry 19 na nieruchomości oznaczonej 
jako działki nr 112/9 o pow. 0,0215 ha, nr 112/12 o pow. 0,0015 ha, nr 114/6 o pow. 0,0839 
ha, nr 116/10 o pow. 0,0656 ha, nr 115/8 o pow. 0,0736 ha, nr 117/8 o pow. 0,0647 ha, nr 
241/4 o pow. 0,0608 ha, nr 113/4 o pow. 0,0984 ha obręb 57 jednostka ewidencyjna 
Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00191496/3, będącej własnością Gminy Kraków, 
pozostającej w trwałym zarządzie wyżej powołanej placówki oświatowej w udziale 989/1000, 
na czas oznaczony tj. od dnia podpisania niniejszego zarządzenia do dnia 30.12.2017 r., z 
Kingą Kużdżał, z przeznaczeniem na zajęcia muzyczno-baletowe.

3. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów najmu jest 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleksandry 
17.

4. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 do uzyskania 
parafy głównego księgowego placówki, odnośnie przedmiotowych umów najmu.

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

       § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


