
Okres wywieszenia na tablicy ogłoszeń Załącznik do zarządzenia Nr .........
Prezydenta Miasta Krakowa

od dnia ............................do dnia........................................... z dnia ...................

W y k a z
lokalu użytkowego stanowiącego własność Skarbu Państwa do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 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, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 11 ust. 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.), §1 zarządzenia Nr 113/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
1 lutego 2011 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub współwłasność Skarbu 
Państwa i Gminy Miejskiej Kraków, zarządzenia Nr 309/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
wynajęcia części budynku zlokalizowanego na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Krakowie przy ul. Batorego 3 oraz na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu, oraz 
zarządzenia Nr 472/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu wynajęcia 
części budynku zlokalizowanego na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Krakowie przy ul. Batorego 3 oraz na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu:

Oznaczenie nieruchomości

L.p.
N

r działki
Nr 

obrębu
KW

Powierzchnia 
lokalu

Położenie 
nieruchomości 

Sposób zagospodarowania 
nieruchomości 

Okres umowy Wysokość stawki 
czynszu najmu

Najemca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1. 93 59-Śródmieście KR1P/00007203/7

333,70 m2, 
w tym 50,00 

m2 pow. 
wspólnego 

użytku

ul. Batorego 3
 w Krakowie

realizowanie świadczeń 
zdrowotnych w ramach 

powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego 

na podstawie umów 
zawartych z Narodowym 

Funduszem Zdrowia

czas 
nieoznaczony 

5,20 zł za 1 m2 
powierzchni 
użytkowej

 

Szpital 
Specjalistyczny 

im. J.Dietla 
w Krakowie

Uwagi:

1. Szczegółowe warunki najmu określone zostaną w umowie najmu.
2. Czynsz najmu płatny miesięcznie z góry do dnia 27-go każdego miesiąca.


