
                          ZARZĄDZENIE NR 399/2004
                          PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                          Z DNIA 19.03.2004 r.

w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokalu 
użytkowego, usytuowanego na poddaszu oraz II piętrze budynku „A” położonego przy                          
ul. Św. Wawrzyńca 13-17 w Krakowie. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst-
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),  zarządza się, co następuje:

§ 1
Przeznacza się lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków              

o  łącznej powierzchni 308,85 m2 , usytuowany na poddaszu i II piętrze budynku „A” 
położonego przy ul. Św. Wawrzyńca 13-17 w Krakowie,  na potrzeby  Urzędu Miasta 
Krakowa. 

§ 2
 Jednostka organizacyjna Urzędu  Miasta Krakowa z tytułu użytkowania lokalu,          

o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, uiszczać będzie na konto administratora 
budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 13-17 w Krakowie  opłatę miesięczną w wysokości 
kosztów eksploatacyjnych oraz ponosić będzie opłaty za świadczenia dodatkowe.

                                                                         § 3
Traci moc Zarządzenie Nr 1531/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4.11.2003 r. 

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                        



U z a s a d n i e n i e

Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa zwrócił się do Zarządu 

Budynków Komunalnych z wnioskiem o przekazanie na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa 

dodatkowo trzech pokoi o łącznej powierzchni 57,06 m2 usytuowanych  na II piętrze budynku 

„A” położonego przy ul. Św. Wawrzyńca 13 – 17 w Krakowie, użytkowanych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrezygnował z użytkowania wskazanych 

pomieszczeń i przekazał je do dyspozycji.

Na mocy Zarządzenia Nr 1531/2003  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4.11.2003 r.

został przydzielony na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa, lokal użytkowy o powierzchni 

251,79 m2, usytuowany na poddaszu budynku „A”  położonego przy ul. Św. Wawrzyńca     

13-17 w Krakowie.      

Budynek przy ul. Św. Wawrzyńca 13-17 w Krakowie stanowi własność Gminy Miejskiej 

Kraków.


