
 

 

ZARZĄDZENIE NR 1699/2020 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 21.07.2020r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 1105/2020 w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto 
z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, 
wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na 
spadek obrotów gospodarczych lub spadek przychodów, w tym spadek przychodów 
z działalności statutowej 

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), rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433, 441, 461, 478, 490), rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 491, 522, 531, 565), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 566, 577, 624, 658), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 658, 673, 674, 697), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 697, 750, 792), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 792, 820, 878), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 878, 904, 964), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 964, 966, 991, 1006, 1031, 1066), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066), § 11 w zw. z § 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 
(ze zm.) oraz § 5 w zw. z § 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 (ze zm.), zarządza się, 
co następuje: 
 
 

§ 1. W zarządzeniu Nr 1105/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2020 r. 
w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Zarząd Budynków 
Komunalnych w Krakowie, z uwagi na spadek obrotów gospodarczych lub spadek 
przychodów, w tym spadek przychodów z działalności statutowej, § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje 
brzmienie:  
„2) od dnia 4 maja 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia 
epidemicznego – następuje na udokumentowany wniosek najemcy lokalu użytkowego. 
Do wniosku najemca zobowiązany jest załączyć dokumenty finansowe potwierdzające spadek 
obrotów gospodarczych lub spadek przychodów, w tym spadek przychodów z działalności 
statutowej, uzyskanych przez niego w miesiącu, za który ubiega się o obniżenie stawki 
czynszowej netto, o nie mniej niż 25%, w porównaniu do: 

a) średniej arytmetycznej obrotów lub przychodów ze stycznia i lutego 2020 r., lub 
b) analogicznego miesiąca roku poprzedniego.  



 

 
§ 2. Do wniosków złożonych, a nie rozpoznanych stosuje się § 1 ust. 2 pkt 2 

zarządzenia Nr 1105/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie 
obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych 
w Krakowie, z uwagi na spadek obrotów gospodarczych lub spadek przychodów, w tym 
spadek przychodów z działalności statutowej, w brzmieniu nadanym niniejszym 
zarządzeniem.  

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


