
ZARZĄDZENIE NR 1825/2006
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 6 września 2006 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1201/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
14 lipca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi w budynkach 
stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie 
Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator (z późn. zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 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. 752-757 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt 7 uchwały Nr XXVIII/239/03 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2003 r. 
Nr 382, poz. 4016 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 1201/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 2004 r.
w sprawie zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi w budynkach stanowiących 
własność osób nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej 
Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator, zmienionym zarządzeniem Nr 373/2005 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2005 r., zarządzeniem Nr 2375/05 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 14 grudnia 2005 r., zarządzeniem nr 1280/2006 z dnia 9 czerwca 
2006 r. i zarządzeniem nr 1707/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r., wprowadza się następujące 
zmiany:

W załączniku nr 2 w § 5 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 po słowach „osoby fizyczne” dodaje się słowa: „ uczestniczące w nim 

w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.”,
2) w ust. 2 po słowach „przeprowadzenia postępowania” dodaje się słowa: „oraz 

złożenie oświadczenia o nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.”,

3) w ust. 3 po słowach „miejsce zamieszkania oferenta” dodaje się słowa: „oraz 
osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w 
obrocie nieruchomościami.”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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