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ZARZĄDZENIE Nr 2032/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 21.08.2020r. 
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w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności obiektów zabytkowych, które stały się 

własnością Skarbu Państwa na rzecz instytucji kultury oraz publicznych szkół wyższych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 713), art. 32 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 25 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908) 

oraz art. 187 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495,  

z 2020 r. poz. 875), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 735) oraz § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2004) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przeniesienie na rzecz: 

1) Biblioteki Instytutu Historii Sztuki im. Lecha Kalinowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie,  

2) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, 

3) Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk      w 

Krakowie, 

4) Biblioteki Narodowej w Warszawie  

- własności obiektów zabytkowych, zwanych dalej „obiektami”, które jako rzeczy znalezione 

stały się własnością Skarbu Państwa i zostały oddane na przechowanie Muzeum Historii 

Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na mocy decyzji z dnia 21 grudnia 2015 r. nr 

80/15 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (sygn. akt OZKr. 

5183.1428.2015.JH.10), zmienionej decyzją z dnia 29 stycznia 2016 r. nr 113/16 (sygn. akt OZKr. 

5183.1428.2015.JH.11). 

        2. Szczegółowe spisy obiektów, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki nr 1 - 4         

do niniejszego zarządzenia. 

        3. Nieodpłatne przeniesienie własności obiektów, o których mowa w ust. 1, nastąpi             

na podstawie odrębnych umów. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 



 


