
ZARZĄDZENIE Nr 2216/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 06.09.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej 
przy ul. Księcia Józefa.

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, z 2017 poz. 730, 935), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 poz. 624, 820, 
1509), § 12 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XV/99/03 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. 
poz. 741), 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. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy nr GS-06.72243-2-
00183/03 zawartej w dniu 10.06.2003 r. na okres od 10.06.2003 r. na czas nieoznaczony, 
obejmującej część nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, 
objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00192084/9, w obszarze o powierzchni 0,1287 ha 
działki nr 121 o powierzchni 0,2826 ha, położonej w obrębie 16-Krowodrza przy ul. Księcia 
Józefa z przeznaczeniem do użytkowania w obszarze o powierzchni 0,1000 ha na cel: 
rolniczy do 1000 m2 włącznie oraz w obszarze o powierzchni 0,0287 ha na cel: rolniczy za 
każdy m2 ponad 1000 m2, na podstawie którego, z dniem zawarcia aneksu, wnioskodawczyni 
zostanie dopisana w umowie dzierżawy jako współdzierżawca.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


