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ZARZĄDZENIE Nr 1781/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3329/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
29 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Winnickiej do oddania w dzierżawę 
w trybie bezprzetargowym oraz zarządzenia Nr 3599/2014 Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Winnickiej do 
oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2,  art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, 
z 2016 r. poz. 65), § 12 ust. 1 pkt 15 uchwały nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa 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 3329/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2010 r. 
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Kraków położonej przy ul. Winnickiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w treści § 1 wyrazy „na czas nieoznaczony” zastępuje się wyrazami „na czas 
oznaczony 30 lat, począwszy od dnia 1 lipca 2016 r.”

2) załącznik (wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w 
trybie bezprzetargowym) otrzymuje postać załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
będącego jego integralną częścią.

§ 2. W zarządzeniu Nr 3599/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2014 r. 
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kraków położonej przy ul. Winnickiej do oddania w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym wprowadza się następujące zmiany:

1) w treści § 1 wyrazy „na czas nieoznaczony począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.” 
zastępuje się wyrazami „na czas oznaczony 30 lat, począwszy od dnia 1 lipca 2016 r.”

2) załącznik (wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w 
trybie bezprzetargowym) otrzymuje postać załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
będącego jego integralną częścią.

§ 2. 1. Wykazy, o których mowa w § 1 i § 2, stanowiące integralne części niniejszego 
zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: 
w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 oraz 
w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej przy ul. W. Sławka 10 na okres 21 dni.
2. Informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie  internetowej Zarządu Infrastruktury Sportowej 
w Krakowie.
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§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury Sportowej                    
w Krakowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 
lipca 2016 r.


