
ZARZĄDZENIE NR  3356/2010 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA  31 grudnia 2010 r. 

 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz art. 46 ust.1 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 i 2 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 § 12 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
Przeznacza się nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczoną jako 
część działki nr 322/45 obręb 15 jedn. ewid. Podgórze o powierzchni 942 m2 do oddania 
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz Krakowskiego Centrum Handlowo 
Targowego Sp. z o.o. ul. Krzywda 1 30-710 Kraków, na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 
2012 r., z przeznaczeniem na zorganizowanie zastępczych miejsc handlowych dla kupców 
prowadzących działalność na części targowiska miejskiego „Tandeta”, która będzie 
przebudowywana oraz na urządzenie drogi dojazdowej i wyjazdowej z parkingu, który 
powstanie w wyniku przebudowy. 
 

§ 2. 
1. Wykaz dotyczący nieruchomości, o której mowa w § 1, przeznaczonej do oddania 

w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, według załączników nr 1 i 2 do niniejszego 
zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń we wszystkich budynkach Urzędu Miasta Krakowa na okres 21 dni. 

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 
w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa. 

  
§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Administracyjnych. 
 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 
                  / - / 

 
 
 


