
 

ZARZĄDZENIE NR 1210/2020 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 27.05.2020 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 734/2020 w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto  
z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków  
lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach 
przez ich najemców 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284, 782, 471), § 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.) oraz § 19 zarządzenia Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
27 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie lokali 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych 
(z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1. W zarządzeniu Nr 734/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2020 r. 

w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych 
przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na czasowe zaprzestanie 
prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców, w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

  
„4. Obniżona stawka czynszowa obowiązuje przez okres od dnia zaprzestania 

prowadzenia działalności w lokalu użytkowym, nie wcześniej jednak niż od dnia 14 marca 
2020 r., do dnia jej wznowienia, nie później jednak niż do dnia 31 maja 2020 r., za wyjątkiem 
tych rodzajów działalności, których podjęcie od dnia 1 czerwca 2020 r., z uwagi na brak 
wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawnych, nadal nie będzie możliwe.”  

  
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


