
                               ZARZĄDZENIE NR  270/2004
                               PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                               Z DNIA 27.02.2004 r.      

                                                                                                                                        
w sprawie organizacji przetargu celowego na najem lokalu użytkowego położonego   
w budynku przy ul. św. Marka 21 A w Krakowie.

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.), 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 § 3 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. Postanawia się przeprowadzić przetarg publiczny, ustny ograniczony pod względem 
przedmiotowym (przetarg celowy) na najem lokalu użytkowego położonego                 
w budynku przy ul. św. Marka 21 A w Krakowie, o powierzchni 13,06 m2.

2. Ograniczenie pod względem przedmiotowym polega na tym, że w wyżej 
wymienionym lokalu zwycięzca przetargu zobowiązany będzie prowadzić działalność 
usługową w zakresie modniarstwa.

                                                           § 2

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przetargu, o którym mowa w § 1 na lokal zajęty.

                                                           § 3

Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z przepisami Uchwały Nr 610/97 Zarządu Miasta 
Krakowa z dnia 9 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargu na najem 
lokalu użytkowego (z późn. zm.) 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

                                                                                               



UZASADNIENIE

Najemcą lokalu użytkowego, o pow. 13,06 m2, położonego przy ul. św. Marka 21A 
w Krakowie, jest Pani Aleksandra Sell Walter, na podstawie wygranego przetargu 
nieograniczonego, w dniu 31.05.1999 r. W lokalu prowadzona jest działalność usługowa   
w zakresie modniarstwa. Aktualna stawka czynszowa netto, obowiązująca najemcę wynosi 
140,85 zł/m2.

Pracownia Kapeluszy Damskich, obecnie mieszcząca się przy ul. św. Marka 21 A, 
którą prowadzi Pani Aleksandra Sell Walter z wykształcenia artysta plastyk – kostiumolog, 
istnieje od 1918 r. i jest jedną z najstarszych w Polsce.

Do Prezydenta Miasta Krakowa wpłynął wniosek Pani Aleksandry Sell Walter, 
dotyczący możliwości obniżenia stawki czynszowej za wynajmowany lokal użytkowy.       

Wniosek ten został poparty przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
oraz Związek Polskich Artystów Plastyków, którzy potwierdzają, że Pani Aleksandra Sell 
Walter jako mistrz w zawodzie, wykształciła dziesiątki uczniów, przekazując bezcenną 
wiedzę i tajemnice zawodu, była wieloletnim członkiem Komisji Egzaminacyjnej przy 
Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, oraz aktywnie uczestniczy w życiu 
artystycznym, biorąc udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, realizując           
w ciągu 40 lat pracy twórczej ponad 150 scenografii w teatrach polskich i zagranicznych.

Uwzględniając powyższe, jedyną możliwością pomocy w zmianie stawki 
czynszowej za wynajem przedmiotowego lokalu, jest przeprowadzenie przetargu celowego 
na lokal zajęty przez aktualnego najemcę, na prowadzenie w nim zanikającego rzemiosła, 
jakim jest modniarstwo. Ograniczenie kręgu oferentów do osób wykonujących w/w zawód, 
pozwoli na utrzymanie tego rodzaju działalności w Krakowie.


