
ZARZĄDZENIE Nr 3492/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 24.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 158 im. prof. Juliana Aleksandrowicza w Krakowie umowy najmu 
części nieruchomości położonych przy ul. Strąkowej 3A pozostających 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2018 poz.2204) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 158 im. prof. Juliana Aleksandrowicza w Krakowie umowy najmu sali 
gimnastycznej o pow. 600 m2 w budynku szkolnym położonym na  nieruchomościach 
oznaczonych jako działki nr 247/7, nr 247/8, nr 227/6, nr 287/16, nr 223/5, nr 224/9, objęte 
księgą wieczystą nr KR1P/00367723/9, nr 247/9, nr 296/1, nr 246/1, nr 229/1, nr 228, nr 
287/17, nr 222/7, nr 224/8, nr 245/3, nr 294/1, nr 224/6, nr 159/1, nr 158, nr 157/3 objęte 
księgą wieczystą nr KR1P/00211758/5, nr 223/6, nr 224/4, nr 288/17, objęte księgą wieczystą 
nr KR1P/00454326/3, nr 227/7, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00496912/4 obręb 31 
jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiących własność Gminy Kraków, pozostających
w trwałym zarządzie wyżej powołanej jednostki oświatowej, w godzinach niekolidujących
z zajęciami szkolnymi, z Epol Estate Sp. z o.o -  z przeznaczeniem na zajęcia sportowe na 
czas oznaczony w okresie od dnia 02.01.2019 r do dnia 31.12.2019 r.   

2. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umowy najmu
jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158 z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Strąkowej 3A.

3. Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 158  z siedzibą w Krakowie przy ul. Strąkowej 3A do uzyskania parafy głównego 
księgowego jednostki odnośnie przedmiotowej umowy najmu.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


