
             ZARZĄDZENIE Nr 2849/2019 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 25.10.2019 r. 
 

 
w sprawie zmiany 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 

realizację świadczeń zdrowotnych (z późn. zm.). 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust.1, 

1a i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204, 2348, Dz. U. 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716), § 2, ust. 5 lit. d uchwały Nr XXXIV/445/08 

Rady Miasta Krakowa z dnia13 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, § 15 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 realizację świadczeń zdrowotnych (z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

 

      § 1. Załącznik Nr 1 do 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 

realizację świadczeń zdrowotnych (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego 

zarządzenia.   

 

      § 2. Pustostany lokali użytkowych usytuowane w budynku położonym w Krakowie przy 

ul. Dunajewskiego 5, podlegać będą zagospodarowaniu na warunkach obowiązujących 

w Gminie Miejskiej Kraków, zawartych w zarządzeniu Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta 

Krakowa z dnia 24 września 2013 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.). 
 

      § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych 

w Krakowie. 

 

      § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 
 


