
ZARZĄDZENIE NR 3239/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-11-08

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3922/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
21 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Danka do oddania w dzierżawę 
w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r, poz. 594 i 645), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 12 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków 
(z późn. zm.), zarządzenia nr 1852/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2007 r. w sprawie 
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 3922/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2012 
roku w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Danka do oddania w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
- zapis „część tj. 0,7517 ha działki nr 132/26” zastępuje się wyrazami: ,,część tj. 0,6962 ha 
działki nr 132/26”,

- zapis ,,udział wynoszący 31/32 w części tj. 0,06144 ha działki” zastępuje się wyrazami: 
,,udział wynoszący 28/32 w części tj. 0,06144 ha działki”,

2) w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia skreśla się wiersze: 8, 10 i 29,
3) załącznik graficzny zmienia się na załącznik graficzny do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



U Z A S A D N I E N I E

Działka nr 132/26 obręb 42-Krowodrza stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków. 
Część ww. działki jest zagospodarowana jako zespół ogródków działkowych. Na podstawie 
zarządzenia Nr 3922/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2012 roku w 
sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Danka do oddania w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym do dzierżawy przeznaczono 42 ogródki działkowe oraz udziały w części 
wspólnej ogródków działkowych na rzecz osób zainteresowanych wydzierżawieniem tego 
terenu. 

Z uwagi na fakt, że użytkownicy ogródków działkowych nr nr 17, 20 i 51 zaprzestali z 
nich korzystać i zrezygnowali z zawarcia umów dzierżawy, konieczna jest zmiana ww. 
zarządzenia polegająca na wyłączeniu z niego trzech pozycji obejmujących ww. ogródki wraz 
z udziałami w części działki nr 132/26 przeznaczonymi do użytkowania na cel: część wspólna 
zespołu ogródków działkowych (rolniczy).

       Niniejsza regulacja jest bez wpływu na dochód Miasta, na wydatki Miasta oraz nie 
wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania. Dodatkowo regulacja nie 
wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie urzędu, nie będzie 
również powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów, niż ponoszone przed jej 
wprowadzeniem.

        Wobec powyższego zasadne jest postanowienie jak w zarządzeniu.
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