
                               ZARZĄDZENIE NR 1348/2004
  PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
  Z DNIA 11 sierpnia 2004 r

w sprawie czasowego obniżenia stawki czynszowej netto za najem 1 m2

powierzchni użytkowej lokali użytkowych, usytuowanych w budynkach przy ul. 
Kalwaryjskiej i Limanowskiego, a także w budynkach położonych przy ulicach 
stanowiących przecznice ul. Kalwaryjskiej i Limanowskiego, przy których prowadzone 
są roboty drogowe i inwestycyjne w pasie drogowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst -Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 
2002 r. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt. a Uchwały Nr 609/97 Zarządu 
Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1997 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. 
zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na obniżenie w okresie od 28.06.2004 r. do 20.09.2004 r. stawki 

czynszowej netto z tytułu najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Kraków, albo nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków ale pozostających                
w zarządzie komunalnej jednostki organizacyjnej, w związku z prowadzonymi robotami 
drogowymi i inwestycyjnymi w pasie drogowym :
a) o 50 % stawki czynszowej netto za 1 m2 lokali użytkowych wynajętych w trybie 
bezprzetargowym na działalność gospodarczą w budynkach położonych przy                         
ul. Kalwaryjskiej  i Limanowskiego,
b) o 40 % stawki czynszowej netto za 1 m2 lokali użytkowych wynajętych w trybie 
przetargowym i bezprzetargowym na działalność gospodarczą w budynkach położonych przy 
ulicach stanowiących przecznice ul. Kalwaryjskiej i Limanowskiego. 

2. W wyniku zastosowania obniżki, o której mowa w ust. 1 miesięczna stawka 
czynszowa netto nie może być niższa niż 2,00 zł za 1 m2.

3. Postanowienia ust. 1 odnoszą się jedynie do najemców, którzy złożyli pisemny 
wniosek w sprawie obniżenia stawki czynszowej netto z tytułu najmu lokali w związku               
z prowadzeniem prac remontowych, o których mowa w niniejszym zarządzeniu i nie 
posiadają zaległości czynszowych na dzień złożenia wniosku.

4. Wykaz najemców lokali użytkowych uprawnionych do ubiegania się o uzyskanie 
obniżenia stawki czynszowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

                                                                               Prezydent Miasta 
Krakowa

       /-/



Załącznik Nr 1 
Do Zarządzenia Nr 1348/2004 Prezydenta Miasta 

Krakowa 
Z dnia 11 sierpnia 2004 r 

1. Brodzińskiego 1 116,64 handel art. przem. W.Piotrowski, 
R.Piotrowski

przetarg 01.04.92r.

2. Brodzińskiego 1 62,15 handel art. spoż. S. Bocheńska, M. 
Kalicka, P. Bocheński 

przetarg 28.05.1992 r.

3. Brodzińskiego 7 30,25 usługi wod. - kan., c.o. Krzysztof Wilk przetarg 02.12.02r.

4. Celna 5 19,76 usługi TV Grzegorz Stachniak przetarg ofertowy 
01.07.92r.

5. Celna 5 24,69 lombard, biuro 
rachunkowe

Goraj Marek przetarg 14.04.2003r.

6. Celna 7 18,08 usługi TV Grzegorz Stachniak dec. UMK 
BO.I.0718/284/92 z dnia 

10.04.92r.
7. Kalwaryjska 6 100,35 księgarnia Krystyna Wierzbicka

Ewa Dziewońska
dec. pgm nr EE-16/225/90 

z dnia 1.08.90
8. Kalwaryjska 6 18,49 usł. zegarmistrzowskie Wincenty Kołodziej dec. pgm EE-16/116/90 z 

21.06.90
9. Kalwaryjska 32 30,51 handel art. przem. Grażyna Smajek-

Michałowska
dec. PGM z dnia 

01.02.90r.
10. Kalwaryjska 32 73,87 MPK MPK S.A. uchwała ZMK nr 436/91 z 

dnia 23.12.91r.
11. Kalwaryjska 92 38,40 sklep zielarski FHU ,,HERBAVITAL” 

Zioła Lecznicze Lesława 
Ciszewska

UMK TBU.I.0576/2/91 z 
dnia 07.01.91r.

12. Kalwaryjska 94* 216,19
71,58

apteka ,,CEFARM” dec. PDRN LU-P-10/64 z 
dnia 29.12.64r.

13. Kalwaryjska 96 23,92 zakład optyczny Zakład Optyczny C&P 
Voigt

dec. PGM EE-16/93/90 z 
dnia 21.06.90r.

14. Krakusa 7 120,61 handel art. przem. Tomasz Łabno F.H. 
,,MOTORTECH”

przetarg 27.06.94r.

15. Limanowskiego 14
budynek wpisany do 

rejestru zabytków

141,98 handel urządzeniami 
grzewczymi

Termopol 2 sp. Z o.o.
ul. Krakusa 7

uchwała ZMK nr 66/97 z 
dnia 23.01.97r.

16. Limanowskiego 34
budynek wpisany do 

rejestru zabytków

22,00 usługi fotograficzne Andrzej Piotrowicz dec. U.Dz. HU-
8176/01/17/79

17. Limanowskiego 34
budynek wpisany do 

rejestru zabytków

18,00 naprawa urządzeń 
chłodniczych

Kazimierz Buzała dec. PGM EE-16/59/90 z 
dnia 01.06.90r.

18. Smolki 7 78,03 handel art. przem. M.Dzido, W.Kuczaj przetarg celowy 
29.05.92r.

19. Smolki 7 78,08 art. przem Artur Szydłowski przetarg 31.07.2003r.




