
ZARZĄDZENIE Nr 671/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 28.03.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody Stowarzyszeniu „B 1”, z siedzibą w Krakowie na 
os. Centrum B 7, najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 732,95 m² stanowiącego 
własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym na 
os. Centrum B 7 w Krakowie, na podnajem i krótkotrwałe udostępnianie części 
powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432, 2500), § 5 ust. 1 lit. b uchwały Nr XXXIV/445/08 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 13 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, § 8 ust. 1, 2, 7 i 10 oraz § 38 zarządzenia 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.), zarządza 
się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę Stowarzyszeniu „B 1”, z siedzibą w Krakowie, os. Centrum 
B 7, najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 732,95 m² stanowiącego własność Gminy 
Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym na os. Centrum B 7 w Krakowie, na 
podnajem powierzchni przedmiotowego lokalu użytkowego, na czas nieoznaczony na rzecz:

1) Great Assets Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 42/1;
2) Pani Katarzyny Dróżdż działającej jako Katarzyna Dróżdż Pracownia Kadr, 
z siedzibą w Krakowie na os. Bohaterów Września 1/1;
3) Networkers.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Łabędziej 9 oraz
4) ZOE Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Klasztorna 2A,

z przeznaczeniem na działalność wspierającą realizację przez Stowarzyszenie „B 1” zadań 
wynikających z zapisów zawartej ze Stowarzyszeniem umowy najmu, tj. na prowadzenie 
działalności w ramach startupów, inkubatorów oraz akceleratorów przedsiębiorczości, 
związanej z takimi dziedzinami jak ICT, przemysł kreatywny, Smart City - inteligentne 
miasta, wpisującej się w działania merytoryczne Miasta Krakowa. Przestrzeń lokalu winna 
być wykorzystywana do działań zmierzających do komercjalizacji wyników badań 
naukowych poprzez zbieranie informacji z regionalnych Centrów Transferu Technologii, 
ułatwiania nawiązywania kontaktów przedsiębiorców z naukowcami, prowadzenia 
warsztatów oraz być centrum pozyskiwania wiedzy skierowanym do osób chcących 
uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i treningach, a także pełnić funkcję centrum 
aktywizacji lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem animacji regionalnych 
środowisk młodych przedsiębiorców. 

2. Oprócz pracy na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, podmioty, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego zarządzenia, będą mogły wykonywać na podnajmowanej części lokalu 
również własną działalność. 

3. Ustala się dla każdego z podnajemców lokalu użytkowego stawkę czynszową netto 
w wysokości 100% stawki czynszowej dla poszczególnych rodzajów prowadzonych 
działalności wynikających z tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 2760/2013 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.09.2013 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.). Najemca zobowiązany 
będzie do odprowadzania na rachunek wynajmującego całego przychodu osiąganego z tytułu 
podnajmu w terminach zapłaty czynszu najmu.

4.Łączna podnajęta część lokalu na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 1 nie może 
przekroczyć 50 % powierzchni użytkowej lokalu. Rzut lokalu ze wskazaniem powierzchni 
przeznaczonej do podnajęcia na rzecz każdego z podmiotów, o których mowa w ust. 1 został 



przedstawiony na schemacie graficznym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

5. Stawki, o których mowa w ust. 3 będą podlegać waloryzacji dokonywanej 
narastająco raz w roku począwszy od dnia 1 lutego danego roku o roczny wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji. 
Mogą być one także podwyższane w sposób wynikający z odrębnych regulacji prawnych 
obowiązujących w danym czasie w Gminie Miejskiej Kraków.

§ 2. Wyraża się Stowarzyszeniu „B 1”, z siedzibą w Krakowie, os. Centrum B 7 zgodę 
na czasowe, krótkotrwałe udostępnianie części powierzchni lokalu użytkowego, o którym 
mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia, na rzecz innego (-ych) niż tam wymienione 
podmiotu (-ów), w ramach utworzonej przez Stowarzyszenie w lokalu przestrzeni 
coworkingowej wyłącznie z przeznaczeniem i na zasadach  określonych w Regulaminie 
Przestrzeni Coworkingowej Stowarzyszenia „B 1”, stanowiącym załącznik Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. Udostępnienie Przestrzeni Coworkingowej odbywać się będzie bez 
przychodu dla wynajmującego, a uzyskany przychód winien być w całości przeznaczony na 
prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia. 

§ 3. Pozostałe zapisy umowy najmu lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 
niniejszego zarządzenia, zawartej w dniu 06.06.2017 r. (z późn. zm.), nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków 
Komunalnych w Krakowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


