
ZARZĄDZENIE Nr 3664/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 16.12.2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrum Kształcenia Praktycznego                         
z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy                                 
ul. Krupniczej 42a i ul. Wesele 41 pozostających w trwałym zarządzie ww. placówki 
oświatowej 

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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy                   
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 
822, 906, 1200) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Centrum Kształcenia Praktycznego                           
w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Krupniczej 42a, 
oznaczonej jako działka nr 49/4 o pow. 0,4065 ha obręb 62 jednostka ewidencyjna 
Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00286973/4, stanowiącej własność Miasta 
Kraków – miasta na prawach powiatu, pozostającej w trwałym zarządzie wyżej powołanej 
placówki oświatowej, z niżej wymienionymi podmiotami:

1) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (pomieszczenie o pow. 35 m2                            
z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń i egzaminów, na czas oznaczony, tj. od 
dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.); 

2) Stanisław Szewczyk (teren przed budynkiem o pow. 10 m2 z przeznaczeniem na 
parkowanie samochodu, na czas oznaczony, tj. od dnia 01.02.2015 r. do dnia 
31.12.2015 r.);

3) Grand Grażyna Cieślikiewicz (pow. 2 m2 korytarza z przeznaczeniem na postawienie 
automatu do napojów, na czas określony, tj. od dnia 01.02.2015 r. do dnia               
31.12.2015 r.).
2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Centrum Kształcenia Praktycznego                             

w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Wesele 41, 
oznaczonych jako działka nr 338/8 o pow. 0,8539 ha obręb 2 jednostka ewidencyjna 
Krowodrza, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00292295/2 oraz działka nr 364/3 o pow. 
0,0148 ha obręb 2 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta księgą wieczystą nr 
KR1P/00043624/8 stanowiących własność Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu, 
pozostających w trwałym zarządzie wyżej powołanej placówki oświatowej z niżej 
wymienionymi podmiotami:

1) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (pomieszczenie o pow. 35 m2                            
z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń i egzaminów, na czas oznaczony, tj. od 
dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.); 

2) Moris Cafe D. Moroz, K. Mendel s.c. (pow. 2 m2 korytarza z przeznaczeniem na 
postawienie automatu do napojów, na czas określony, tj. od dnia 01.02.2015 r. do dnia 
31.12.2015 r.).
3. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów najmu 

jest Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Krakowie przy 
ul. Krupniczej 42a.

4. Zobowiązuje się Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą                        
w Krakowie przy ul. Krupniczej 42a do uzyskania kontrasygnaty głównego księgowego 
jednostki odnośnie przedmiotowych umów najmu.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


