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ZARZĄDZENIE NR 1146/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-04-26

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 964/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
6 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego usytuowanego w budynku 
położonym przy ul. Mogilskiej 58 w Krakowie do wynajęcia w trybie bezprzetargowym 
na rzecz Stowarzyszenia „U Siemachy”, z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 42.

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 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), oraz 
§ 39 w związku z § 32 ust.3 zarządzenia Nr 856/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 maja 2008 r. 
w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.), zarządza się, 
co następuje:

§ 1.

§ 1 ust. 1 zarządzenia Nr 964/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy ul. 
Mogilskiej 58 w Krakowie do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na rzecz Stowarzyszenia 
„U Siemachy”, z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 42, otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„1. Przeznacza się do wynajęcia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz 
      Stowarzyszenia „Siemacha”, z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 42, lokal użytkowy 
      o powierzchni 614,16 m2, w tym pomieszczenia położone w poziomie piwnicy o metrażu 
      181,46 m2, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowany w budynku przy 
      ul. Mogilskiej 58 w Krakowie, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do 
      niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią, pod warunkiem przyjęcia 
      stawek czynszowych najmu netto w następujących wysokościach:

      5,50 zł za 1 m2 w odniesieniu do powierzchni lokalu usytuowanej na parterze, 
      tj. 432,70 m2, oraz 

      3,71 zł za 1 m2 w stosunku do powierzchni pomieszczeń usytuowanych w poziomie 
      piwnicy o metrażu 181,46 m2”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia nie 
ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych 
w Krakowie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


