
Termin wywieszenia           Załącznik do zarządzenia Nr 3329/2010  
od do 2010 r.            Prezydenta Miasta Krakowa 
             z dnia 29 grudnia 2010r.  

W y k a z  
 
części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierŜawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym na podstawie 
art. 13 ust. 1 i art. 35 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), § 12 ust. 1 pkt. 7 uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XV/99/03 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1852/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2007 r. w sprawie 
ustalenia stawek czynszu dzierŜawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w uŜytkowaniu wieczystym Gminy 
Miejskiej Kraków (z późn. zm.): 

Oznaczenie nieruchomości Lp 

Nr działki Nr 
obrębu 

KW, 
Lwh 

Powierzchnia 
dzierŜawy 

[ha] 

PołoŜenie i opis 
nieruchomości 

przeznaczonej do 
dzierŜawy 

Sposób zagospodarowania nieruchomości 
(cel dzierŜawy), przeznaczenie nieruchomości 

Okres 
umowy 

Wysokość 
stawki 

czynszu 
dzierŜawnego 

Informacja o 
przeznaczeniu 
do dzierŜawy 

na rzecz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. część działki 

nr 74/3 
 

 
 

36 
Podgórze 

KR1P/00
202339/6 

 
 
 

1,7885 
 

 
 
 

Nieruchomość połoŜona 
przy ul. Winnickiej, 

obecnie niezagospodaro-
wana, przeznaczona do 
utworzenia boisk 
trawiastych, placów zabaw 
oraz miejsc postojowych, 
zabezpieczających potrzeby 
uŜytkowników urządzeń 
sportowych. 
 
 
 

Nieruchomość przeznaczona do prowadzenia 
działalności sportowo-rekreacyjnej, 

określonej w statucie Stowarzyszenia. 
 

Teren przeznaczony do dzierŜawy od dnia 
02.01.2003r. nie podlega ustaleniom Ŝadnego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
W przyjętym przez Radę Miasta Krakowa  
w dniu 16.04.2003r. Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa 
przedmiotowy obszar w przewaŜającej części 
określony został jako tereny otwarte (w tym 
rolnicza przestrzeń produkcyjna) wraz 
z systemem zieleni i parków rzecznych, 
natomiast w niewielkiej, pd. części jako 
korytarz podstawowego układu drogowego. 

na czas nie 
oznaczony 

0,06 zł/m2/rok 
+ VAT 

Stowarzysze-
nie Kultury 
Fizycznej 
„Centrum 
Szkolenia 

Sportowego” 
działające 
przy J&J 

Sport Center 
Skotniki 

Uwagi: 
1. W przypadku ustalenia innych stawek czynszu dzierŜawnego przez organ Gminy Miejskiej Kraków czynsz z tytułu dzierŜawy ulegnie 

zmianie od dnia obowiązywania nowych stawek. 
2. Szczegółowe warunki dzierŜawy określone zostaną w umowie. 
3. Czynsz dzierŜawny płatny miesięcznie z góry do dnia 10 kaŜdego miesiąca. 

 

 

 


