
ZARZĄDZENIE NR 2995/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 31 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umów najmu lokali użytkowych
przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych, usytuowanych w budynkach 
przychodni zdrowia położonych na os. Piastów 40 oraz na os. Złotej Jesieni 3                     
w Krakowie, z zawartych na czas oznaczony na zawarte na czas nieoznaczony.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), § 4 ust.1 lit. c 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, oraz § 4 ust. 1 pkt 4 i § 19 zarządzenia Nr 1154/2009 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania przez Zarząd Budynków 
Komunalnych w Krakowie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na realizacje 
świadczeń zdrowotnych, zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na zmianę umowy najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 

260,84 m2, położonego w budynku na os. Piastów 40 w Krakowie, z zawartej                       
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „POLIMED” Sp. z o.o., z siedzibą            
w Krakowie, os. Piastów 40, na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2009 r., na zawartą na 
czas nieoznaczony.

2. Wyraża się zgodę na zmianę umowy najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 
34,75 m2, położonego w budynku na os. Piastów 40 w Krakowie, z zawartej                         
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „POLIMED” Sp. z o.o., z siedzibą               
w Krakowie, os. Piastów 40, na czas oznaczony do dnia 19 stycznia   2015 r., na zawartą na 
czas nieoznaczony.

3. Wyraża się zgodę na zmianę umowy najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 
27,92 m2, położonego w budynku na os. Piastów 40 w Krakowie, z zawartej                        
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „POLIMED” Sp. z o.o., z siedzibą             
w Krakowie, os. Piastów 40, na czas oznaczony do dnia 19 stycznia 2015 r., na zawartą na
czas nieoznaczony.



4. Wyraża się zgodę na zmianę umowy najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 
1787,25 m2, położonego w budynku na os. Złotej Jesieni 3 w Krakowie, z zawartej              
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Złota Jesień” Sp. z o. o., z siedzibą           
w Krakowie os. Złotej Jesieni 3, na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2010 r., na zawartą 
na czas nieoznaczony.

§ 2
        Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych      
w Krakowie.

           § 3
        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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