
ZARZĄDZENIE NR 2658/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 12 grudnia 2007 r.

w sprawie zasad wydzierżawiania oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla 
nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub oddanych w użytkowanie 
wieczyste na rzecz Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych Gminy 
Miejskiej Kraków.

Na podstawie art. 4 pkt. 9) i 9b1), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust 1 pkt 7a), art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 
z późn zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1
Nieruchomości stanowiące własność, współwłasność lub oddane w użytkowanie wieczyste na 

rzecz Skarbu Państwa – zwane dalej nieruchomościami skarbowymi – oddaje się w dzierżawę w trybie 
przetargowym, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w §2.

§ 2
1. Można odstąpić od przetargu, jeżeli oddanie w dzierżawę następuje na okres do lat trzech 

oraz:
1) na rzecz podmiotu lub jego następcy prawnego, który wzniósł na nieruchomości skarbowej obiekt 

budowlany, zarówno trwale jak i nie trwale związany z gruntem,
2) na rzecz podmiotu, który korzystał jako ostatni z nieruchomości skarbowej na podstawie umowy 

zawartej na okres co najmniej 3 lat,
3) na rzecz podmiotu, który korzystał z nieruchomości jako posiadacz samoistny w dobrej wierze 

przez okres, co najmniej 10 lat,
4) na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych,
5) na rzecz podmiotu, od którego nabyto daną nieruchomość skarbową,
6) na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
7) na rzecz samorządowej lub państwowej osoby prawnej,
8) na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane ustawowo stosunki 

z Państwem, – na cele związane z działalnością sakralną,
9) na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o z dnia 

28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prawnym, jako wkład własny podmiotu publicznego, 
w celu realizowania zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, 
z zastrzeżeniem art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 o partnerstwie publiczo-prywatnym,

10) na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
11) na cele związane z prowadzeniem działalności nie zarobkowej, w szczególności charytatywnej, 

kulturalnej i oświatowej,
12) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, 

stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem lub 
użyczenie na rzecz wnioskodawcy,

13) na cel rolniczo-ogrodniczy
14) w celu urządzenia zieleńców i ogródków przydomowych,
15) w celu urządzenia drogi dojazdowej, placu manewrowego i zaplecza budowy,
16) w celu zlokalizowania garażu.



2. Pomimo wystąpienia przesłanek określonych w ust. 1, oddanie nieruchomości skarbowej 
w dzierżawę następuje w trybie przetargowym, jeżeli wniosek o dzierżawę tego samego terenu 
złożyły, co najmniej dwa podmioty.

3. Nieruchomości skarbowe oddaje się w dzierżawę na czas oznaczony do lat trzech. Oddanie 
nieruchomości skarbowej w dzierżawę na okres powyżej lat trzech oraz na czas nieoznaczony może 
nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach.

4. Oddanie nieruchomości skarbowej w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata oraz na czas 
nieoznaczony wymaga uprzedniej zgody Wojewody Małopolskiego, przy czym zgoda ta konieczna 
jest zarówno w przypadku zawarcia umowy w trybie przetargowym jak i w trybie bezprzetargowym.

5. Zgoda Wojewody Małopolskiego wymagana jest również w przypadku, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość.

§ 3
1. Wysokość stawek czynszu dzierżawnego uzależniona jest od położenia (strefy) 

nieruchomości skarbowej oraz od celu, na jaki nieruchomość ta jest wydzierżawiana.

2. Ustala się podział Miasta Krakowa na cztery strefy określone w załączniku Nr 1 do 
zarządzenia.

3. Ustala się minimalne (bazowe) stawki czynszu, określone w załączniku Nr 2 do zarządzenia 
stanowiącym tabele stawek czynszu dzierżawnego. Stawki określone w niniejszym zarządzeniu są 
stawkami wywoławczymi w przypadku wydzierżawiania nieruchomości skarbowych w trybie 
przetargowym.

4. Stawki czynszu dzierżawnego podlegają waloryzacji według rocznego wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4
Zasady ustalone niniejszym zarządzeniem stosuje się również do postępowań dotyczących 

wydzierżawienia nieruchomości skarbowych wszczętych, ale niezakończonych przed dniem wejścia w 
życie niniejszego zarządzenia.

§ 5
Traci moc zarządzenie Nr 134/2002 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 października 2002 r. 

w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości Skarbu Państwa oraz ustalenia stawek czynszu 
dzierżawnego dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie 
Miasta Krakowa.

§ 6
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /




