
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR  39/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA  9 stycznia 2009 r. 

 
 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa podlegającej komunalizacji położonej przy Rynku Głównym 29 w Krakowie do 
oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 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 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. 
zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 12 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r.   
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa (z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie 
bezprzetargowym część sieni o powierzchni 1,25 m² nieruchomości będącej własnością 
Skarbu Państwa podlegającej komunalizacji, położonej przy Rynku Głównym 29                             
w Krakowie, jednostka ewidencyjna Śródmieście, stanowiącej działkę nr 357, objętej Księgą 
wieczystą nr 241304 na rzecz Pana Romana Dobosz, zamieszkałego w Krakowie,                            
ul Zawodzie 7/10, z przeznaczeniem na usytuowanie na niej kantoru wymiany walut, zgodnie 
z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną 
częścią, pod warunkiem przyjęcia stawki czynszu dzierżawnego netto w wysokości 200,00 zł 
za 1 m2 powierzchni.  

 
§ 2 

Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 
niniejszego zarządzenia przez wywieszenie go na tablicach ogłoszeń: 
1. Urzędu Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie,  
2. Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Mieszkalnictwa przy ul. Wielopole 17A w Krakowie, 
3. Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie na osiedlu Złotej Jesieni 14, 
na okres 21 dni, a następnie zawrzeć umowę dzierżawy. 

 
 

§ 3 
 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych 
w Krakowie. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 
                / - /  

 
 


