
 

ZARZĄDZENIE NR 700/2020 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 20.03.2020 r. 
 

w sprawie zmiany terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych 
przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284), 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020, poz. 433, z późn. zm.), § 3 ust. 1 i ust. 7, § 7 ust. 7 i 8, 
§ 8 ust. 10 w związku 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 (z późn. zm.) oraz § 4 ust. 4, 
§ 5 ust. 3, § 8 ust. 4 w związku 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 (z późn. zm.), 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W związku z ogłoszeniem od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, ustala się terminy uiszczenia 
opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków 
lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, 
według następujących zasad:  

1) termin uiszczenia opłat należnych z tytułu korzystania z lokali użytkowych za miesiąc 
marzec 2020 r. wyznacza się na dzień 30 czerwca 2020 r., 

2) termin uiszczenia opłat należnych z tytułu korzystania z lokali za miesiąc kwiecień 
2020 r.  wyznacza się na dzień 31 lipca 2020 r., 

3) termin uiszczenia opłat należnych z tytułu korzystania z lokali za miesiąc maj 2020 r. 
wyznacza się na dzień 31 sierpnia 2020 r. 

 
§ 2. Zmiana terminów uiszczenia opłat z tytułu korzystania z lokali użytkowych 

wprowadzona niniejszym zarządzeniem dotyczy wyłącznie należności, dla których  
wystawiane są przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie dokumenty księgowe 
w postaci faktur VAT. 

 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków 

Komunalnych w Krakowie. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 

 
 

 
 


