
ZARZĄDZENIE NR 2695/2007 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 14 grudnia 2007 r. 

 
w sprawie przekwaterowania lokatorów z budynku nr 13 przy ul. Puszkarskiej 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 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. 4 ust. 1 i 3 oraz art. 20 ust. 1 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) oraz § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 - 3, § 4 ust. 4, § 6 ust. 4, § 6a, § 20 pkt 3 i pkt 6a 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 dnia 6 listopada 2003 r. Nr 382 ·poz. 4016 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje: 
 

§1 
WyraŜa się zgodę na dostarczenie na czas nieoznaczony trzech lokali zamiennych stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Kraków [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Katarzyna Bury Dyrektor Wydziału 
Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa]. 

§2 
Do dokonania czynności zapewnienia lokali zamiennych, skierowania do zawarcia umów 

najmu oraz pokrycia kosztów przeprowadzki z lokali, o których mowa w § 1 niniejszego 
zarządzenia, zobowiązuje się Wydział Mieszkalnictwa. 

§ 3 
WyraŜa się zgodę na dostarczenie dwóch lokali socjalnych stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Kraków[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Katarzyna Bury Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu 

Miasta Krakowa]. 
§4 

Do dokonania czynności zapewnienia lokali socjalnych, skierowania do zawarcia umów 
najmu, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, zobowiązuje się Wydział Mieszkalnictwa. 

§5 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa. 

§6 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 

    / - / 
 
 


