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ZARZĄDZENIE Nr 1133/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 19.05.2020 r. 
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zmieniające zarządzenie Nr 3368/2019 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), 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 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782), 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. W zarządzeniu Nr 3368/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego 
 na wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego usytuowanego w Parku Reduta  
z równoczesną funkcją Operatora  Parku Reduta, wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 1. Przyjmuje się Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego 
na wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego (wraz z wyposażeniem) 
o powierzchni 176,94 m², wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z budynku 
pawilonu o powierzchni 0,0266 ha, 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. 7,7598 ha i z działki nr 59/3  
o pow. 0,0042 ha, leżących w obrębie 21 jedn. ewid. Śródmieście oraz z działki nr 19/230 
o pow. 0,0371 ha i z działki nr 19/315 o pow. 0,0248 ha, leżących w obrębie 5 jedn. ewid. 
Nowa Huta, które stanowią własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych  
na załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia oraz opisanych zgodnie z wykazem 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.”; 

2) zmienia się załącznik nr 1 (wykaz) i przyjmuje się jego brzmienie zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

3) zmienia się załącznik graficzny i przyjmuje się jego brzmienie zgodnie z załącznikiem 
graficznym do niniejszego zarządzenia; 

4) zmienia się załącznik nr 2 (Regulamin) i przyjmuje się jego brzmienie zgodnie  
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

5) zmienia się załącznik do Regulaminu (wzór umowy dzierżawy) i przyjmuje się jego 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Zieleni Miejskiej  

w Krakowie. 
 

         §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


