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ZARZĄDZENIE Nr 2907/2019 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 30.10.2019 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 33 w 

Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Rżąckiej 1 

pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(tekst jedn.  Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 

801, 1309, 1589, 1716, 1924) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 33 

w Krakowie umów najmu miejsc pod tablice reklamowe, na nieruchomości oznaczonej jako 

działka nr 82 o pow. 0,5019 ha obręb 60 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą 

wieczystą nr KR1P/00228687/8 stanowiącej własność Gminy Kraków, położonej przy ul. 

Rżąckiej 1, pozostającej w trwałym zarządzie wyżej powołanej samorządowej jednostki 

oświatowej, na czas oznaczony od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z niżej wymienionymi 

podmiotami: 

1) DKK Kancelaria Radcy Prawnego – Katarzyna Chachlowska – tablica reklamowa  

o pow. 140 x 280 cm; 

2) Auto Salon Murawski i Luzar Sp. j. – tablica reklamowa o pow. 350 x 150 cm; 

3) PANMET Piotr Abraham – tablica reklamowa o pow. 150 x 150 cm; 

4) Firma Remontowo-Usługowo-Budowlana RAF-BUD – tablica reklamowa o pow. 140 x 

280 cm; 

5) Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – tablica reklamowa o pow. 140 x 280 cm; 

6) NOWAN BHP Anna Nowak – tablica reklamowa o pow. 140 x 280 cm. 

  2. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów najmu 

jest Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 33 z siedzibą w Krakowie przy ul. Rżąckiej 1. 

 3. Zobowiązuje się Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie do 

uzyskania parafy głównego księgowego Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 

na przedmiotowych umowach najmu. 

 

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

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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