
ZARZĄDZENIE Nr 1665/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gimnazjum Nr 28  im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy 
ul. Bujaka 15 pozostającej 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 i 935), 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 i 820) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gimnazjum Nr 28 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego umów dotyczących udostępnienia części terenu szkolnego oraz pomieszczeń 
w budynku szkolnym położonym przy ul. Bujaka 15, na nieruchomości oznaczonej jako 
działki nr 2/7, 3/2, 4/2 i 5/2 obręb 65 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą 
wieczystą nr KR1P/00247621/7, stanowiącej własność Gminy Kraków, pozostającej w 
trwałym zarządzie wyżej powołanej placówki oświatowej, z niżej wymienionymi 
podmiotami:
1) Rafał Lisiecki (umowa najmu  lokalu o pow. 16 m2 z przeznaczeniem na działalność 
usługową w zakresie szewstwa, na czas oznaczony od dnia 1.07.2017 r. do 31.08.2018 r.);
2) ZHP Chorągiew Krakowska (umowa użyczenia pomieszczeń o łącznej pow. 37 m2, 
z przeznaczeniem na cele statutowe ZHP, na czas oznaczony od 1.03.2017 r. do 30.06.2017 
r.);
3) Prywatne Przedszkole „Pępuś Świata” (umowa najmu części terenu szkolnego 
z przeznaczeniem na tablicę o wymiarach 1,4 m x 3 m reklamującą działalność najemcy, na 
czas oznaczony od 1.07.2017 r. do 31.08.2018 r.);
4) Krakowskie Centrum Taekwon-do (umowa najmu lokalu o pow. 20 m2 z przeznaczeniem 
na biuro klubu, na czas oznaczony od 1.07.2017 r. do 31.08.2018 r.);
5) AMS S.A. (umowa najmu części terenu szkolnego z przeznaczeniem na dalszą 
eksploatację istniejącego nośnika reklamowego typu billboard o pow. ekspozycyjnej 236 cm 
x 504 cm, na czas oznaczony od 1.07.2017 r. do 31.08.2018 r.);
6) BIKEFAN Jarosław Hołdys (umowa najmu części terenu szkolnego z przeznaczeniem na 
tablicę o wymiarach 1,5 m x 1 m reklamującą działalność najemcy, na czas oznaczony od 
1.07.2017 r. do 31.08.2018 r.).

2. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów najmu 
i użyczenia jest Dyrektor Gimnazjum Nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Bujaka 15.

3. Zobowiązuje się Dyrektora Gimnazjum Nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do 
uzyskania parafy głównego księgowego Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na 
przedmiotowych umowach najmu i użyczenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


