
ZARZĄDZENIE NR 23/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 14 stycznia 2004 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2 pkt 3 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwały Nr XXVI/176/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 
21 czerwca 1991 r. w sprawie zasad zawierania umów dzierżawy targowisk stanowiących własność gminy 
Kraków, na okres przekraczający 3 lata oraz zasad ustalania kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa 
w tym zakresie (z późn. zm.) art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 74 z 
późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Krakowa - wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, według 
załącznika do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

Od 2001 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Kazimierz” Spółka z o.o., dzierżawca 

targowiska „Plac Nowy” przy ul. Estery,  kilkakrotnie występowało o dopełnienie dzierżawy 

o działkę nr 120/1 obręb 13 Śródmieście o powierzchni 70 m2 wraz z posadowionym na niej 

budynkiem, obejmującym pomieszczenia biurowe i szalet miejski. Przedmiotowa działka 

praktycznie znajduje się wewnątrz targowiska, dzierżawionego przez ww. Spółkę, 

a w posadowionym na niej budynku od lat funkcjonowało biuro Spółki - w pomieszczeniach 

wynajętych od Zarządu Gospodarki Komunalnej, władającego działką wraz z budynkiem. 

Obecnie Zarząd Gospodarki Komunalnej wyraził zgodę na przekazanie z dniem 1 stycznia 

2004 r. przedmiotowego budynku (wraz z prowadzeniem szaletu) dzierżawcy targowiska 

„Plac Nowy” i dopiero teraz mogło zostać w tej sprawie przeprowadzone postępowanie.

Warunki dzierżawy ww. działki (wraz z budynkiem) oraz prowadzenia szaletu zostały 

ustalone w drodze negocjacji. 

Biorąc pod uwagę położenie ww. działki, fakt wykorzystywania już przez dzierżawcę placu 

znajdujących się w budynku pomieszczeń, możliwość bezpośredniego wpływu na 

funkcjonowanie szaletu (a więc jego większa dostępność dla użytkowników placu i turystów) 

– przekazanie działki nr 120/1 obręb 13 Śródmieście wraz z usytuowanym na niej budynkiem, 

w dzierżawę PH-U „ Kazimierz”  Sp. z o.o.  jest jak najbardziej uzasadnione.



Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2004 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2004 r.

W y k a z

 Nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez gminę miejską Kraków na okres do 15.01.2032 r. (dopełnienie dzierżawy).

Oznaczenie nieruchomości
Lp. Dzierżawca Nr 

działki Nr obrębu Kw,Lwh
Powierzchni
a dzierżawy

Położenie 
nieruchomości

Cel 
dzierżawy

Okres 
umowy Wysokość stawki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-
Usługowe

„Kazimierz” 
Sp. z o.o.

120/1 13-
Śródmieście

Kw. 
120962 70 m.kw. Plac Nowy

Plac 
targowy 
(biuro, 
szalet 

miejski)

Do dnia 
15 stycznia 

2032 r.

2,80 zł za 1 m2/m-c
+ 22% VAT


