
ZARZĄDZENIE Nr 3488/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 14.12.2017 r.

w sprawie prolongowania terminu obowiązywania umowy dzierżawy.

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 2017 r. poz. 1875), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i 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 r., poz. 624, 
820, 1509, 1529, 1566, 1595), § 12 ust. 1 pkt 15 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. U. 
Woj. Małop. z 2017 r. poz. 741) oraz Zarządzenia Nr 1852/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 
2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, 
współwłasność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków ( z późn. zm.), zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Postanawia się prolongować o 3 lata, tj. do 30.12.2020 r. termin obowiązywania 
umowy dzierżawy nr GS-06.6845.1.68.2014.AC z dnia 26.02.2015 r., zawartej ze Spółką 
POLSAD Sp. z o.o. na okres od 30.12.2014 r. do 30.12.2017 r., obejmującej nieruchomość 
gruntową objętą księgą wieczystą KR1P/00207390/6 oznaczoną jako działka nr 380/10, o 
pow. 2,3622 ha oraz część nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą 
KR1P/00200227/4 oznaczoną jako działka nr 703/3 o pow. 0,0147 ha i część tj. 0,0110 ha 
działki nr 703/2 o pow. 0,0928 ha, wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, będące 
własnością Gminy Miejskiej Kraków, położone w obr. 22 – Śródmieście u zbiegu ul. Dobrego 
Pasterza i Strzelców, użytkowane na cele:

1) prowadzenie działalności sportowej, bez możliwości zabudowy, do wykorzystywania 
zgodnie z aktualnym sposobem zagospodarowania (nieruchomości zabudowane 
wykorzystywane na cel: sportowy) – część działki nr 380/10 o pow. 2,1435 ha, działka 
703/3 o pow. 0,0147 ha oraz część działki nr 703/2 o pow.  0,0110 ha,

2) prowadzenie działalności komercyjnej, bez możliwości zabudowy, do   
wykorzystywania zgodnie z aktualnym sposobem zagospodarowania (nieruchomości 
zabudowane wykorzystywane na cel: inne) – część działki 380/10 o pow. 0,2187 ha,

      pod warunkiem braku zaległości finansowych wynikających z tej umowy.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


