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MALOPOLSKi ZWi^Zf4?'y-^y- zespolu strzelnic sportowo-mysliwskich przy ul. Pasternik w Krakowie]. 
STRZELECTWA SPORTOWEGO 

W KRAKOWIE Krakow, 4 wrzesnia 2019 r. 
30-039 Krakow, ul. Porficrska 2 
KRS 0000096936 N,P 075-17-06.543 KOMUNIKATNR I/IX/2019 

Prezydium Zarz^du Malopolskiego Zwi^zku Strzelectwa Sportowego w Krakowie na podstawie zapisow 
Statutu MZSS zawartych mi^dzy innymi w § 29 ust. 4 oraz § 15 ust.15 w zwi^zku z § 14 ust.l, 3, 5 oraz § 15 
ust.2. 4, 7 i 9 informuje (na podstawie udokumentowanych informacji od uprawnionych Instytucji i Organow), 
ze w zwi^zku z zaistnial^ sytuacj^ faktyczn^ i prawn^ dotycz^c^ zespoiu strzelnic sportowo-mysliwskich przy 
ul. Pasternik w Krakowie podj^to w trybie pilnym nast^puj^ce kroki: 
1. Uznaje si^ po weryfikacji komunikaty z zawodow umieszczonych w Kalendarzu MZSS, a odbywaj^cych 
si^ na tym obiekcie w dniach 14 lipca 2019 r. oraz 11 sierpnia 2019 r. jako odbyte zgodnie z zasadami 
obowi^zujqcymi w MZSS (uprawniaj^ do zaliczenia minimum startow niezb^dnych dla odnowienia licencji 
zawodniczej PZSS na rok 2020). 
2. Z dniem ogloszenia niniejszego komunikatu zawiesza si^ az do odwolania: 
a) organizacj^ zawodow, szkoleii, kursow lub innych imprez organizowanych albo zlecanych przez MZSS na 
terenie zespoiu strzelnic sportowo-mysliwskich przy ul. Pasternik w Krakowie; 
b) zobowi^zuje si^ Kolegium S^dziow MZSS do niezatwierdzania az do odwolania (wobec jakiegokolwiek 
organizatora lub innego podmiotu prawa albo czlonka MZSS) skladow s^dziowskich zlozonych z s^dziow 
strzelectwa PZSS wszystkich klas, a podleglych KS MZSS maj^cych brae udzial i miec miejsce na terenie 
zespoiu strzelnic sportowo-mysliwskich przy ul. Pasternik w Krakowie oraz do nie wyznaczania Obserwatora 
MZSS na jakiekolwiek zawody, kursy, szkolenia, imprezy etc. maj^ce miejsce na terenie zespoiu strzelnic 
sportowo-mysliwskich przy ul. Pasternik w Krakowie (dotyczy to takze - odr^bnie - niewyznaczania 
przedstawiciela MZSS wyst^puj^cego w imieniu Zarz^du MZSS). 
3. Z dniem ogloszenia niniejszego komunikatu zawiesza si^ az do odwolania umieszczanie na stronie 
Internetowej MZSS, a szczegolnie w dzialach: „Kalendarz Imprez" oraz „Aktualnosci" informacji o 
jakichkolwiek zawodach, szkoleniach, kursach lub innych imprezach (dotyczy takze reklam), a maj^cych miec 
miejsce na terenie zespoiu strzelnic sportowo-mysliwskich przy ul. Pasternik w Krakowie niezaleznie od 
podmiotu (organizatora), ktory o to wnosi. 
4. Z dniem ogloszenia niniejszego komunikatu zawiesza sif az do odwolania przyjmowanie do Kalendarza 
MZSS jakichkolwiek zawodow, szkoleh, kursow lub innych imprez - maj^cych miec miejsce na terenie 
zespoiu strzelnic sportowo-mysliwskich przy ul. Pasternik w Krakowie w roku biez^cym lub latach nast^pnych. 
5. Powiadomic o zaistnialej sytuacji Polski Zwi^zek Strzelectwa Sportowego. 
6. MZSS dementuje wszelkie informacje maj^ce na celu obarczanie MZSS w jakiejkolwiek formie 
odpowiedzialnosci^ za zaistnial^ sytuacji majqc^ miejsce na terenie zespoiu strzelnic sportowo-mysliwskich 
przy ul. Pasternik w Krakowie. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z § 6 zdanie pierwsze Statutu MZSS nasze stowarzyszenie zobowiazane jest do dzialania zgodnego z 
prawem i w zakresie dozwolonym ustawy. Prezydium MZSS zostalo zobowiazane ostatnimi zdarzeniami 
dotycz^cymi zespoiu strzelnic sportowo-mysliwskich przy ul. Pasternik w Krakowie do wyjasnienia s>luacji, a 
takze do reakcji na pojawiaj^ce si^ glosy krytyki ze strony srodowiska strzeleckiego w Malopolsce -
szczegolnie dotyczy to prob zrzucenia odpowiedzialnosci na zakaz uzytkowania zespoiu strzelnic sportowo-
mysliwskich przy ul. Pasternik w Krakowie (w trybie natychmiastowej wykonalnosci). Zaznaczamy, ze 
Malopolski Zwi^zek Strzelectwa Sportowego w Krakowie nigdy nie byl strong jakiegokolwiek sporu lub 
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post^powania w zwi^zku z wlasnosci^, zarz^dem, dzierzawy lub inn^ dzialalnosci^ gospodarcz^ prowadzon^ na 
tym obiekcie prawa budowlanego (lub dochodzeniem roszczen maj^cych z tym jakikolwiek zwi^zek). 

Korzystaj^c z prawa do sprostowania oraz obrony dobrego imienia naszego Stowarzyszenia, Prezydium MZSS 
przytoczy wyl^cznie fakty oparte na dowodach z dokumentow - pozostawiaj^c samodzieln^ ocen^ naszemu 
srodowisku w ramach odpowiedzi na pytanie: kto podawal nieprawd^ lub ukrywal niewygodne fakty? 

Kalendarium zdarzeh: 

1. W dniu 29 sierpnia 2019 r. MZSS otrzymuje na podstawie ustawy dokumenty, z ktorych wynika (na dzieh 
28.08.2019 r.) CO nast?puje: 

1) Decyzja Nr 406/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. wydana przez Malopolskiego Wojewodzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Krakowie jest ostateczna w toku post^powania administracyjnego (dotyczy to takze 
postanowienia nr 579/2019 z dnia 31.07.2019 r. o sprostowaniu oczywistej omylki w przytoczonej powyzej 
decyzji). 

2) z tresc decyzji Nr 406/2019 wynika: ,,zakazuj§ Rejonowemu Zarzqdowi Infrastruktury w Krakowie, id. 
Mogilska 85, 30-901 Krakow uzytkowania obiektu budowlanego zespoiu strzelnic sportowych i mysliwskich 
zlokalizowanych w kompleksie wojskowym [...f przy ul. Pasternik w Krakowie do czasu usuniqcia 
stwierdzonych nieprawidlowosci. Niniejsza decyzjapodlega natychmiastowemu wykonaniu.'\ 

3) w zwi^zku z tym na podstawie m. in. z uzasadnienia decyzji Nr 406/2019 (uwzgl^dniaj^c przynalezne jej 
postanowienie o sprostowaniu) wynika nast^puj^cy stan prawny i faktyczny: 

A. WJascicielem przedmiotowego obiektu jest Skarb Paiistwa; 

B. Zarz^dc^ jest Rejonowy Zarz^d Infrastruktury; 

C. Obiekt zostal przekazany umow^ uzyczenia z dnia 13 grudnia 2001 roku Agencji Mienia Wojskowego z 
siedzib^ w Warszawie (Oddzial Regionalny w Krakowie). 

D. Agencja Mienia Wojskowego na mocy umowy dzierzawy z dnia 29 pazdziernika 2012 roku przekazala 
obiekt w dzierzawy podmiotowi prawa gospodarczego wykazanym w KRS. 

E. Z dniem 10 grudnia 2013 r. umowa dzierzawy zawarta ze wspomnianym podmiotem prawa zostata 
rozwi^zana ze skutkiem natychmiastowym przez Agencji Mienia Wojskowego. 

F. W trakcie obowi^zywania umowy dzierzawy do dnia 10 grudnia 2013 r. Agencja Mienia Wojskowego nie 
wydala podmiotowi dzierzawi^cemu pisemnej zgody na odst^pienie praw wynikajqcych z umowy, 
poddzierzawianie czy uzyczanie przedmiotu umowy. 

G. Umowa uzyczenia niniejszej nieruchomosci zostaia wypowiedziana Agencji Mienia Wojskowego przez 
Rejonowy Zarz^d Infrastruktury z dniem 15 maja 2015 r. 

H. Pismem z dnia 8 listopada 2018 r. Prokuratura Rejonowa Krakow-Krowodrza poinformowala Organ 
(Malopolskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie) o zlym stanie technicznym 
obiektow. 

^ Nawiasem kwadratowym oznaczono skroty MZSS w cytowanym tekscie. 
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I . Prokuratura Rejonowa doiaczyla opini^ biegiego S^du Okregowego w Kielcach z dnia 19 pazdziernika 2018 
roku, w ktorej wskazano: „Stan techniczny budowli strzelnicy kulowo-sportowej znajdujqcej si^ w budynku nr 
38 (strzelnicy mahkalibrowej), budynku nr 39 (kulochwytu tarczowni) oraz strzelnicy ziemnej w postaci: 
strzelnicy do strzelan kulowych z broni dlugiej, strzelnicy a osi kulowej z broni dlugiej 50 m przystosowanej do 
strzelah na odleglosc 35 m i strzelnicy do strzelan z broni srutowej dlugosci 50 mb przystosowanej do strzelan 
na odleglosc 35 m na terenie kompleksu koszarowego [...]^ przy ul. Pasternik w Krakowie jest zly, wynika to z: 
- przekroczenia stanow granicznych nosnosci uzytkowalnosci ich elementow, 
- ze zwyklego zuzycia, przy braku biezqcej konserwacji i napraw, [...]^ 
Ponadto: 

- kulochwyty ziemne uszkodzone, niezachowana geometria, utrata statecznosci skarp, geotechnicznie 
nieuksztaltowane, 
- zabezpieczenia boczne uszkodzone, znieksztalcone, 
- niedopuszczalne zabezpieczenia boczne [...]^ 
Stwierdzony stan techniczny wymienionych budynkow strzelnicy kuloM'o-sportowej na terenie kompleksu 
koszarowego [...J^ przy ul. Pasternik w Krakowie stwarza mozliwosc wystqpienia zdarzenia zagrazajqcego 
zyciu lub zdrowiu ludzi wielu osob lub zniszczenia mienia w wielkich rozmiarach w postaci zawalenia si^ tych 
budowli i zniszczenia ich elementow konstrukcyjnych zagrozenia i zagrozenia dla ludzi i mienia poza obszarem 
strzelnicy. [...] Wwyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego i negatywnej ocenie budynkow strzelnicy 
kulowo-sportowej na terenie kompleksu koszarowego [...J^ przy ul. Pasternik w Krakowie nalezy wstrzymac 
uzytkowanie strzelnicy.'\ 

W zwi^zku z powyzszym Prezydium Zarz^du Malopolskiego Zwi^zku Strzelectwa Sportowego w Krakowie 
w>'daje niniejszy komunikat. Na zakonczenie Prezydium Malopolskiego Zwi^zku Strzelectwa Sportowego w 
Krakowie informuje, ze od dluzszego czasu prowadzone ŝ  prace koncepcyjno-organizacyjne maj^ce na celu 
powolanie Podmiotu prawa reprezentuj^cego interesy sportu strzeleckiego celem budowy nowoczesnego 
kompleksu sportow strzeleckich wraz z infrastruktury, opartego na samofinansowaniu i b^dycego wlasnosciy 
akcjonariatu zlozonego z zainteresowanych Czlonkow MZSS. Docelowo obiekt ma umozliwic organizacj^ 
najwi^kszych imprez sportowych we wszystkich dziedzinach strzelectwa na terenie Malopolski i ma bye 
zlokalizowany w sposob nieuciyzliwy jak najblizej Krakowa lub innego osrodka miejskiego. Uwazamy, ze jest 
to jedyna szansa na rozwoj sportu strzeleckiego w naszym regionie. 

Ibidem 
^ Ibidem 

Ibidem 
^ Ibidem 

Ibidem 
^ Ibidem 
^ Ibidem 
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