
ZARZĄDZENIE NR 3315/2010 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 R. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy użyczenia nieruchomości 
położonej w Krakowie w osiedlu Wandy. 
 
 

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 20 01 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 18 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z 
późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na zawarcie z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w 
Krakowie aneksu Nr 1 do umowy użyczenia z dnia 14.02.2008 r., obejmującej m.in. część tj. 
0,3250 ha działki nr 155/1 o powierzchni 3,7603 ha, objętej księgą wieczystą nr 
KR1P/00186670/9, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, w celu realizacji 
inwestycji pn.: „ budowa i przebudowa parkingów wraz z przebudową drogi manewrowej oraz 
infrastrukturą techniczną w rejonie budynków wielorodzinnych nr 11, 12, 13 na działkach nr 
155/1, 155/3, 252 obręb 47 Nowa Huta w osiedlu Wandy przy ul. Mierzwy w Krakowie” 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta lub jego 

Zastępcom. 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 / - / 



 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3315/2010 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 28 grudnia 2010 r. 
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Aneks Nr 1 
z dnia ........................ 

 
do umowy użyczenia zawartej w dniu 14.02.2008 r. na czas realizacji inwestycji, nie dłużej niż do 
trzech lat licząc od daty zawarcia umowy użyczenia, pomiędzy: 
Gminą Miejską Kraków  
zwaną  w treści umowy „użyczającym”  
 a Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu z siedzibą w Krakowie przy ul. Centralnej 
53  
zwanym w treści  umowy "biorącym do używania". 
 

Na podstawie zarządzenia Nr ................... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
........................... w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy użyczenia nieruchomości 
położonej w Krakowie w osiedlu Wandy oraz  § 12 ww. umowy użyczenia: 
 
Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez: 
…………………..….…........………–..…………………..……………… 
 
 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu z siedzibą w Krakowie przy ul. Centralnej 53 
reprezentowany przez: 
 
…………………..….…........………–..…………………..……………… 
 
z dniem podpisania niniejszego aneksu dokonują zmiany w § 1 umowy w następujący sposób: 
1) słowa: 
„część tj. 0,3250 ha działki nr 155/1 o powierzchni 3,7603 ha, objętej księgą wieczystą nr 
KR1P/00186670/9” 
 
zastępuje się słowami:  
„część tj. 0,30095 ha działki nr 155/1 o powierzchni 3,7603 ha, objętej księgą wieczystą nr 
KR1P/00186670/9” 
 
2) Zmienia się treść § 2 umowy który otrzymuje nowe brzmienie: 
„Umowa zostaje zawarta na czas realizacji inwestycji jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2011 r.” 
 
3) Zmienia się załącznik graficzny nr 1 do przedmiotowej umowy użyczenia na stanowiący załącznik 
graficzny do niniejszego aneksu.  
 
Pozostałe paragrafy umowy zawartej w dniu 14.02.2008 r. pozostają bez zmian. 
 
 
............................................                                                
...................................................... 
(Biorący do używania)                                                                           (Użyczający) 
 
Otrzymują: 
1 x Biorący do używania. 
1 x Użyczający. 



1 x Wydział Podatków i Opłat, Oddział ds. Księgowości Należności Cywilnoprawnych. 
1 x Wydział Podatków i Opłat, Oddział ds. Wymiaru Podatków i Opłat. 
 


