
ZARZĄDZENIE Nr 3476/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 24.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole Nr 83 w 
Krakowie umów dzierżawy i najmu części nieruchomości położonej przy ul. Lekarskiej 
5, pozostającej w trwałym zarządzie ww. jednostki oświatowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 poz.2204) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole Nr 83 z 
siedzibą przy ul. Lekarskiej 5 w Krakowie, umów dzierżawy i najmu  części nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 294/2, o powierzchni 0,3375 ha, obręb 44 jednostka ewidencyjna 
Krowodrza, objętej księgę wieczystą nr KR1P/00446992/3, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kraków, pozostającej w trwałym  zarządzie wyżej powołanej jednostki oświatowej, 
na czas oznaczony w terminie od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. z niżej wymienionymi 
podmiotami:
1) Jan Śnieżek F.H.U. Perfect Travel - umowa dzierżawy terenu ogrodu przedszkola o pow. 
18 m2 od strony północnej z przeznaczeniem na kiosk owocowo-warzywny;
2) Magdalena Grodecka „fajna Chata”- umowa dzierżawy terenu ogrodu przedszkola o pow. 
20 m2 od strony północnej z przeznaczeniem na kiosk z lodami i sokami;
3) Magdalena Tomaszewska „Logopeda - Z-SERCEM.PLMAGDALENA TOMASZEWSKA” 
– umowa najmu lokalu użytkowego znajdującego się na terenie przedszkola o pow. 18,55 m2  z 
przeznaczeniem na prywatny gabinet logopedyczny.

2. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów dzierżawy i 
umowy najmu jest Dyrektor  Samorządowego Przedszkola Nr 83 z siedzibą w Krakowie ul. 
Lekarska 5.

3. Zobowiązuje się Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 83 z siedzibą w 
Krakowie przy ul. Lekarskiej 5  do  uzyskania parafy głównego księgowego Miejskiego 
Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na przedmiotowych umowach dzierżawy i najmu.    

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


