
ZARZĄDZENIE NR 1745/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 17 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 615/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia             
15 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek przez Gminę Miejską 
Kraków na remonty budynków, stanowiących własność, współwłasność osób fizycznych 
i osób prawnych, nie będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. -
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i uchwały Nr XXVIII/242/03 Rady Miasta Krakowa z dnia                 
22 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek przez Gminę Miejską Kraków na remonty 
budynków, stanowiących własność, współwłasność osób fizycznych i osób prawnych, nie będących w zarządzie 
Zarządu Budynków Komunalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 2 lutego 2004 r. Nr 24, 
poz. 341) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 615/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
15 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek przez Gminę Miejską Kraków 
na remonty budynków, stanowiących własność, współwłasność osób fizycznych i osób 
prawnych, nie będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w rozdz. II ust. 1 litera e publikator „(Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001 r.)” zmienia się na 
publikator „( tekst jedn. - Dz. U. z 2005 r., Nr 31 poz. 266 z późn. zm.)”

2) rozdz. VI ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Umowa pożyczki zostaje zabezpieczona poprzez ustanowienie na remontowanej nieruchomości 
lub jej części, w formie aktu notarialnego, hipoteki zwykłej jako zabezpieczenia wierzytelności 
głównej wraz z opłatą manipulacyjną oraz hipoteki kaucyjnej celem zabezpieczenia ewentualnych 
odsetek od nieterminowych wpłat”.

3) rozdz. VII ust. 4 litera b otrzymuje brzmienie:
„w części niespłaconej, wraz z ewentualnymi odsetkami od nieterminowych wpłat kwot rat 
pożyczki już wymagalnych, jeżeli nie został dotrzymany warunek określony w rozdz. II pkt 1 
litera e.”

4) w rozdz. VII ust. 4 dodaje się literę c, która otrzymuje brzmienie:
„w części niespłaconej, wraz z należnymi odsetkami, jeżeli umowa została przez Pożyczkodawcę 
wypowiedziana”.

§ 2

W załączniku Nr 2 do zarządzenia nr 615/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia15 kwietnia 
2004 r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek przez Gminę Miejską Kraków na remonty 



budynków, stanowiących własność, współwłasność osób fizycznych i osób prawnych, nie 
będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku zwłoki z zapłatą co najmniej dwóch pełnych rat za co najmniej dwa okresy 
płatności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę korespondencyjnie do zapłaty zaległych 
rat w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia umowy 
pożyczki. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie ureguluje zaległości w powyższym terminie, 
Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu 
wypowiedzenia.

2) w § 7 ust. 1 po wyrazie „hipoteką” dodaje się wyraz „zwykłą”.

3) w § 7 dodaje się ust.1a, który otrzymuje brzmienie:
„W akcie notarialnym, o którym mowa w ust. 1, Pożyczkobiorca wyrazi zgodę na 
ustanowienie, na remontowanej nieruchomości lub jej części, hipoteki kaucyjnej w wysokości 
wartości udzielonej pożyczki, celem zabezpieczenia odsetek za opóźnienia w spełnieniu 
świadczenia pieniężnego wynikającego z zabezpieczonego hipoteką zobowiązania”.

4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Nie ustanowienie hipoteki stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę 
umowy pożyczki ze skutkiem natychmiastowym.”

5) w § 9 dotychczasowe litery d oraz c zmieniają się na litery a oraz b

6) w § 9 litera b (dotychczasowa litera d) publikator „(Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001 r.)” 
zmienia się na publikator „(tekst jedn. - Dz. U. z 2005 r., Nr 31 poz. 266 z późn. zm.)”

7) w § 9 dodaje się literę c, która otrzymuje brzmienie:
„w części niespłaconej, wraz z należnymi odsetkami, jeżeli umowa została przez 
Pożyczkodawcę wypowiedziana”.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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