
                               ZARZĄDZENIE NR 1873/2004
                               PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                               Z DNIA 28 październik 2004 r.

w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku 
przy ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie, którego najemcą jest Stowarzyszenie 
,,Pomocna Dłoń”, z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 29.

                                                                                                                               

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

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przedłużenie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu 
użytkowego położonego w budynku przy ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie o łącznej pow. 
112,95 m2, zawartej w dniu 27.11.2002 r., którego najemcą jest Stowarzyszenie ,,Pomocna 
Dłoń”, z  siedzibą   w Krakowie, ul. Radzikowskiego 29.

2. Pozostałe postanowienia umowy najmu, o której mowa w niniejszym zarządzeniu, 
pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Prezydent Miasta Krakowa
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dot. przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy                     
ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie 



W odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2004 r. w sprawie j.w., uprzejmie informuję, iż 
wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego wymaga decyzji 
Prezydenta Miasta Krakowa. Tut. Zarząd przygotuje projekt zarządzenia Prezydenta Miasta 
Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego 
usytuowanego w budynku przy ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie.

O wyniku wszczętego postępowania powiadomimy Państwa odrębnym pismem 
niezwłocznie po jego zakończeniu.

Otrzymują :
1 x Adresat
2 x a/a


