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ZARZĄDZENIE Nr 3368/2019 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 09.12.2019 r. 

«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego 
nieograniczonego na wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego usytuowanego  
w Parku Reduta z równoczesną funkcją Operatora  Parku Reduta. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. 
poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 
1924, 2020), zarządzenia nr 1852/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2007 r.  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. Przyjmuje się Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego 

na wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego (wraz z wyposażeniem) o powierzchni 
176,94 m², usytuowanego na działce nr 59/4, obręb 21 jedn. ewid. Śródmieście, z równoczesną 
funkcją Operatora Parku Reduta, usytuowanego na nieruchomości składającej się z działki  
nr 59/4 o pow. 77598 m² i z działki nr 59/3 o pow. 42 m², leżących w obrębie 21 jedn. ewid. 
Śródmieście oraz z działki nr 19/230 o pow. 371 m² i z działki nr 19/315 o pow. 248 m², 
leżących w obrębie 5 jedn. ewid. Nowa Huta, które stanowią własność Gminy Miejskiej 
Kraków, oznaczonej na załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia zgodnie z wykazem 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Przetarg, o którym mowa w § 1 należy przeprowadzić w oparciu o Regulamin 

wskazany w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń 
w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i w biurze Zarządu 
Zieleni Miejskiej w Krakowie przy ul. Władysława Reymonta 20 na okres 21 dni. 
 2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości  
poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 
 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Zieleni Miejskiej 
w Krakowie. 
 
           § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


