
ZARZĄDZENIE Nr 3659/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kraków, usytuowanej na działce Nr 61/14, obręb 13, jednostka ewidencyjna 
Podgórze, przy ul. Na Zjeździe w Krakowie, do oddania w dzierżawę w przetargu 
ustnym celowym, jak również określenia regulaminu przeprowadzenia przetargu 
ustnego celowego na dzierżawę nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r. poz. 624, poz. 
820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1595), art. 701-702 oraz art. 704  ustawy  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks 
cywilny (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 459, poz. 933, poz. 1132), zarządzenia Nr 1852/2007 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 07.09.2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości 
stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków (z 
późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie przetargu 
ustnego celowego, wskazaną na załączniku graficznym (załącznik nr 1) do niniejszego 
zarządzenia, nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Miejskiej Kraków położoną 
przy ul. Na Zjeździe w Krakowie, z przeznaczeniem na parking, tj. część działki Nr 61/14, 
obręb 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą Nr KR1P/00189559/6, 
o powierzchni 1.500,24 m2, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Przetarg, o którym mowa w § 1 należy przeprowadzić w oparciu o Regulamin 
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego celowego na dzierżawę nieruchomości, 
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

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

§    4.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


