
ZARZĄDZENIE NR 77/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 16 stycznia 2007 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 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 (z późn. zm.) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) Tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie zarządzania budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych nieznanych 
z miejsca pobytu, pozostającymi w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie 
został ustanowiony kurator”.

2) Dodaje się § 6a w brzmieniu:
„1. W sprawach o udzielanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni
budynków stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa miejscowego.
2. Opłaty z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości lub przestrzeni budynków, 
o których mowa w ust. 1, będą pobierane według stawek wprowadzonych właściwymi 
przepisami prawa miejscowego.”

3) § 9 otrzymuje brzmienie:„Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału 
Mieszkalnictwa oraz Dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych”.
4) W załączniku nr 1F wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.



5) W załączniku nr 2 w § 7 dodaje się ust. 6 o treści:
„6. Osoba, której oferta została wybrana jest uprawniona do zawarcia umowy najmu
dotyczącej tylko jednego lokalu.”
6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa oraz 
Dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 77/2007
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 16.01.2007 r.

STAWKI CZYNSZU DLA DANEJ KATEGORII MIESZKANIA, OKREŚLONEJ ILOŚCIĄ 
PUNKTÓW

Suma punktów
od - do Kategoria mieszkania Stawka czynszu

w (zł)

1 2 3
-25 i < 1 2,25

-24; -23 2 2,55
-22; -21 3 2,85
-20; -19 4 3,15
-18; -17 5 3,45
-16; -15 6 3,75
-14; -13 7 4,05
-12; -11 8 4,35
-10; - 9 9 4,65
-8; -7 10 4,95
-6; -5 11 5,25
-4; -3 12 5,55
-2; -1 13 5,85
0; 1 14 6,15
2; 3 15 6,45
4; 5 16 6,75
6; 7 17 7,05
8 i > 18 7,35


