
ZARZĄDZENIE Nr 2471/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 04.10.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury im.                        
J. Korczaka z siedzibą w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości 
położonej w os. Kalinowym 18, 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, 1948, z 2017 r. poz. 730, 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, z 2017 r. poz. 
624, 820, 1509, 1529,1566, 1595) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury im.                         
J. Korczaka z siedzibą w Krakowie, os. Kalinowe 18, kolejnych umów najmu i użyczenia 
części nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 121/2 obręb 8 jednostka ewidencyjna Nowa 
Huta, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00191283/7, stanowiącej własność Gminy Kraków, 
pozostającej w trwałym zarządzie wyżej powołanej placówki oświatowej, z niżej 
wymienionymi podmiotami: 
1)  „Mexol” Serwis Samochodowy - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2                               

z przeznaczeniem na zajęcia sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 
1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu 
Kultury im. J. Korczaka (umowa najmu);

2) Małopolski Związek Piłki Nożnej - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2                                     
z przeznaczeniem na zajęcia sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 
1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu 
Kultury im. J. Korczaka (umowa najmu);

3) Stowarzyszenie Sportowe „Polonia” - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2                                 
z przeznaczeniem na zajęcia sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 
1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu 
Kultury im. J. Korczaka (umowa najmu);

4) Astor - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia sportowe tj. 
grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.                     
w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka (umowa 
najmu);

5) Akademia Piłkarska Profi - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na 
zajęcia sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia 
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

6) Marcin Kurpiel - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia                
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

7) „Bomami” Michał Frasiński - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem 
na zajęcia sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do 
dnia 31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im.                        
J. Korczaka (umowa najmu);

8) Tomasz Hrydziuszko - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na 
zajęcia sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia               
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

9) Marcin Rakuś - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia               



31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

10) Szymon Gawlas - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia               
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

11) Rafał Synowiec - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia            
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

12) Piotr Kondratowicz - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia                       
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

13) Marcin Hajduk - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia                  
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

14) Jacek Nosal - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia 
31.12.2018 r.  w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

15) Grzegorz Kowalski - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia                 
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

16) Ewa Kaletka - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia 
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

17) II-Primo Mariusz Orlak - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na 
zajęcia sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia 
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

18) Stanisław Strzelski - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia                 
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

19) Paweł Woźniak - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia              
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

20) Anna Piwowarczyk - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia              
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

21) Armadeo.pl Sp. z o. o. - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na 
zajęcia sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia               
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);

22) MG13 Sp. z o.o. - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia              
31.12.2018 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka 
(umowa najmu);



23) Pizzeria „Banolli” - baner o pow. 20 m2 z przeznaczeniem na reklamę, na czas określony 
tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. (umowa najmu);

24) Szkoła Podstawowa nr 92 - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem na 
zajęcia sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. rok szkolny 2017/2018                        
w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka (umowa 
użyczenia);

25) III Liceum Ogólnokształcące - boisko wielofunkcyjne o pow. 1800 m2 z przeznaczeniem 
na zajęcia sportowe tj. grę w piłkę nożną, na czas określony tj. rok szkolny 2017/2018                        
w godzinach nie kolidujących z zajęciami Domu Kultury im. J. Korczaka (umowa 
najmu).

2. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów najmu                        
i użyczenia jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka z siedzibą                        
w Krakowie, os. Kalinowe 18.

3. Zobowiązuje się Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka                      
z siedzibą w Krakowie, os. Kalinowe 18, do uzyskania parafy głównego  księgowego  
placówki oświatowej, na przedmiotowych umowach najmu i użyczenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


