ZARZĄDZENIE NR 2906/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 17 grudnia 2009 r.
w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia, fragmentu
kanalizacji kablowej oraz fragmentu kanału technologicznego, znajdujących się
podziemiach Rynku Głównego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Kraków, na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 uchwały Nr
XXXIV/445/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych,
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ten sam lokal, zarządza się co następuje:

§1
Przeznacza się do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz
Muzeum Narodowego w Krakowie z siedzibą przy al. 3 Maja 1:
1) pomieszczenie o powierzchni 15 m2, z przeznaczeniem na umieszczenie
transformatora elektrycznego, zaznaczone na załączniku graficznym kolorem
czarnym,
2) fragment kanalizacji kablowej o długości 26 m, stanowiącej połączenie kanału
technologicznego oraz pomieszczenia o którym mowa w pkt. 1,z przeznaczeniem na
ułożenie niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczonej na załączniku
graficznym linią ciągłą,
3) fragment kanału technologicznego zlokalizowanego wzdłuż zachodniej strony
budynku Sukiennic o długości 74 m, z przeznaczeniem na ułożenie niezbędnej
infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczonego na załączniku graficznym linią
przerywaną,
usytuowane w podziemiach, pod płytą Rynku Głównego od strony północnej Ratusza,
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 580/4 obręb 1 jednostka ewidencyjna
Śródmieście, której powierzchnia całkowita wynosi 2,6626 ha, objętej księgą wieczystą nr
181010, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków do wykorzystania dla potrzeb

zgodnych ze statutem Muzeum Narodowego w Krakowie, zgodnie z wykazem stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.
§2
Miesięczna stawka czynszowa z tytułu najmu stanowi kwotę 1,00 złoty netto (słownie: jeden
złoty 00/100) plus podatek VAT.
§3
Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz o którym mowa w § 1 niniejszego
zarządzenia przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa
przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz przy al. Powstania Warszawskiego 10 na okres 21 dni,
a następnie zawrzeć umowę najmu.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Administracyjnych.
§5
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
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