
UCHWAŁA nr 155/16 

Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 2 sierpnia 2016 roku 
 

 

w sprawie opinii do wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu – ogródek jordanowski  

os. Willowe. 
 

 

Na podstawie  § 3 pkt 4 lit. k uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w 

sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r.  poz. 

1854) i Uchwały nr XII/153/15 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia 

Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, o których mowa w § 3 

pkt 3 i 4 Statutu, oraz na wniosek Wydziału Skarbu Miasta UMK , znak GS-02.6844.4.4.2016.AM, Zarząd Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

 Opiniuje się pozytywnie: 

- wygaszenie prawa trwałego zarządu ustanowionego na czas nieoznaczony na rzecz Zarządu 

Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na udziale 53/1000 części działki nr 139/1 o 

pow. całkowitej 2,0608 ha położonej w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, 

- wygaszenie prawa trwałego zarządu ustanowionego na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 19 w odniesieniu do udziału 92/1000 części działki nr 139/1 o pow. 

całkowitej 2,0608 ha położonej w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, 

- ustanowienie prawa trwałego zarządu na udziale 145/1000 części działki nr 139/1 o pow. 

całkowitej 2,0608 ha położonej w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. 

 

§ 2 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                        Przewodniczący 

                                                                                  Rady i Zarządu 

                                                                              Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

                               

                                                                                              Stanisław Moryc 

 
 

 

Uzasadnienie: 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wystąpił o wygaszenie prawa trwałego zarządu 

zaś Zarząd Zieleni Miejskiej wystąpił z wnioskiem o ustanowienie prawa trwałego zarządu w 

przedmiotowej nieruchomości na podstawie zarządzenia Nr 1893/2015 Prezydenta Miasta 

Krakowa z dnia 17 lipca 2015 r. oraz Zarządzenia Nr 2500/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 

dnia 15 września 2015 r. Dyrekcja Zespołu Szkół pismem z dnia 26 lipca 2016 r. wyraziła zgodę 

na wygaszenie prawa trwałego zarządu w udziale 92/1000 części przedmiotowej nieruchomości.  


