
ZARZĄDZENIE Nr 1997/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 11.08.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                      
Kraków „Wschód” z siedzibą w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej               
w os. Szkolnym 39, pozostającej w trwałym zarządzie 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 i 1948 oraz 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 i 2260 oraz                  
z 2017 r., poz. 624 i 820) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                           
Kraków „Wschód”, kolejnych umów najmu obiektów sportowych położonych w Krakowie, 
os. Szkolne 39, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 40, obręb 45 Nowa Huta, objętej 
księgą wieczystą nr KR1P/00289560/7, stanowiącej własność Miasta Krakowa – miasta na 
prawach powiatu, pozostającej w trwałym zarządzie wyżej powołanej placówki oświatowej, 
z niżej wymienionymi podmiotami: 
1) Whiteclock Sp. z o. o. (bieżnia lekkoatletyczna z przeznaczeniem na imprezę dla 

młodzieży na czas oznaczony tj. 1 raz w miesiącu maju lub czerwcu 2018 r. w godzinach 
nie kolidujących z zajęciami placówki oświatowej);

2) Esprit Polska Sp. z o. o. (boisko sportowe sztuczne o wymiarach 80 x 40 m 
z przeznaczeniem na rozgrywki sportowe na czas oznaczony tj. 1 raz w miesiącu maju 
lub czerwcu 2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami placówki oświatowej);

3) Advantis Agencja Marketingowa Józef Owczarek (boisko naturalne o wymiarach                 
100 x 65 m z przeznaczeniem na piknik dla dzieci na czas oznaczony tj. 1 raz w miesiącu 
maju lub czerwcu 2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami placówki 
oświatowej);

4) Izba Administracji Skarbowej w Krakowie (bieżnia lekkoatletyczna z przeznaczeniem na 
testy sprawnościowe na czas oznaczony tj. 1 raz w miesiącu maju lub czerwcu 2018 r.                   
w godzinach nie kolidujących z zajęciami placówki oświatowej).

2. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów najmu jest 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód” z siedzibą w Krakowie, 
os. Zgody 13a.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   


