
ZARZĄDZENIE NR   573/2008
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA  21 marca 2008 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2787/2007 Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia list mieszkaniowych 
na rok 2008

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.) oraz § 22 ust. 1 i ust. 5 oraz § 23 ust. 1 i ust. 2 uchwały 
Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków (Dziennik Urzędowy Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2007 r. Nr 850 poz. 5589) - zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 2787/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 2007 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Stan meldunkowy istniejący w danym lokalu, który stanowi podstawę do 

naliczenia punktacji ustala się na dzień 30 września 2007 r., z wyłączeniem 
sytuacji:

a) śmierci osoby zameldowanej w danym lokalu,
b) narodzin osoby, która została zameldowana w danym lokalu od urodzenia,
c) osób, które wymeldowały się po dniu 30 września 2007 r.

W powyższych sytuacjach stan meldunkowy ustala się na dzień oceny warunków 
socjalno-mieszkaniowych dokonanej w oparciu o kwestionariusz kwalifikacji 
punktowej.”

2. W § 3 dodaje się ust. 7, 8, 9 o następującym brzmieniu:
„7. Stan meldunkowy wnioskodawców starających się o pomoc mieszkaniową 

z powodu utraty tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu 
wypowiedzenia umowy najmu ustala się na dzień upływu terminu 
wypowiedzenia, z wyłączeniem sytuacji:

a) śmierci osoby zameldowanej w danym lokalu, 
b) narodzin osoby, która została zameldowana w danym lokalu od urodzenia,
c) osób, które wymeldowały się po upływie terminu wypowiedzenia.



  W powyższych sytuacjach, stan meldunkowy ustala się na dzień oceny 
warunków socjalno-mieszkaniowych dokonanej w oparciu o kwestionariusz 
kwalifikacji punktowej. W sytuacji, gdy wnioskodawca opuścił lokal w stosunku 
do którego utracił tytuł prawny, przepisy litery c) stosuje się do dnia opuszczenia 
lokalu.

8. W sytuacji, gdy wnioskodawca opuścił lokal, w którym zamieszkiwanie stanowi 
podstawę do przyjęcia wniosku o pomoc mieszkaniową, wniosek podlega 
odrzuceniu.

9. W sytuacji, gdy wnioskodawca opuścił lokal, w którym zamieszkiwanie nie 
stanowi podstawy do przyjęcia wniosku, wniosek jest oceniany w oparciu o 
kwestionariusz kwalifikacji punktowej na podstawie sytuacji występującej w 
obecnym miejscu zamieszkania.”

3. § 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela Rady Dzielnicy, w ocenie 

warunków socjalno-mieszkaniowych mogą uczestniczyć przedstawiciele Rad 
Dzielnic Miasta Krakowa. Brak uczestniczenia w wizji przedstawiciela Rady 
Dzielnicy nie wstrzymuje dokonania kwalifikacji.”

§ 2

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 2787/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 
2007 r. otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta 
Krakowa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                              Prezydent Miasta Krakowa
                                                         / - /



                      Załącznik 
   do Zarządzenia Nr 573/2008

Prezydenta Miasta Krakowa
                                                                                                                                z dnia  21 marca 2008 r.  

Kwestionariusz kwalifikacji punktowej warunków socjalno – mieszkaniowych 
z tytułu: 
- utrata tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia 
umowy najmu

…………………………………………………………………………………………………...
nazwisko i imię; adres zamieszkania; właściciel budynku

I. KRYTERIA OGÓLNE  (ZAGĘSZCZENIE)

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie opuścił lokalu, w stosunku 
do którego utracił tytuł prawny

Lp. P a r a m e t r y   -   o p i s Ilość 
punktów

1. Zagęszczenie  „Z”

                Łączna powierzchnia lokalu

Z  =   ___________________________________________   =  ____________  =  ...............

                          liczba osób 

Poniżej       10,00 m2 /1 osobę 
                   10,01  -  20,00 m2/1 osobę
                   20,01  -  30,00 m2/1 osobę 
                   30,01  -  40,00 m2/1 osobę
                   40,01  -  50,00 m2/1 osobę
                   50,01  -  60,00 m2/1 osobę
powyżej      60,01 m2/ 1 osobę

0 pkt.
20 pkt.
30 pkt.
40 pkt.
50 pkt. 
70 pkt.
90 pkt.

                                                                                                       RAZEM  pkt.

II.     KRYTERIA OGÓLNE  (ZAGĘSZCZENIE)



W sytuacji, gdy wnioskodawca opuścił lokal, w stosunku 
do którego utracił tytuł prawny

Lp. P a r a m e t r y   -   o p i s Ilość 
punktów

1. Zagęszczenie  „Z”
Dotyczy osób zameldowanych na pobyt stały i zamieszkujących
w lokalu oraz osób objętych wnioskiem (w przypadku 
zamieszkiwania bez zameldowania na pobyt stały)

                Łączna powierzchnia pokoi

Z  =   ___________________________________________   =  _______________  =  .................

                          Liczba osób 

Powyżej     5,0 m2 /1  osobę 
                   4,50  -  4,99 m2/ 1    osobę
                   4,0    -  4,49 m2 /1    osobę
                   3,50  -  3,99 m2 /1    osobę
                   3,0    -  3,49 m2 /1    osobę
                   2,50  -   2,99 m2 /1   osobę
poniżej       2,50 m2/ 1 osobę

  

      
      0 pkt.
   20 pkt.
   30 pkt.
   40 pkt.
   50 pkt. 
   70 pkt.
   90 pkt.

                                                                                                       RAZEM  pkt.

                                                III. OKRES OCZEKIWANIA

Lp. P a r a m e t r y   -   o p i s Ilość 
punktów

1. Okres oczekiwania – od daty upływu okresu wypowiedzenia

Od ..................................... po 2 pkt. za pełny miesiąc

Razem  =  .................... x ........................  =

                 

                     

IV. KRYTERIA TECHNICZNE, SOCJALNE I ZDROWOTNE



Lp. P a r a m e t r y   -   o p i s Ilość 
punktów

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

Brak dźwigu osobowego dla lokali położonych powyżej 
4-ej kondygnacji lub ponad 12 m nad powierzchnią terenu
Wysokość pomieszczenia poniżej 220 cm (dot. pokoi)
Niedoświetlenie światłem naturalnym (dot. pokoi i tzw. 
pojedynek)
                      Fo              1
                             ________   <  ______

                      Fp              8
Zawilgocenie z przyczyn obiektywnych
Zagrzybienie stwierdzone podczas wizji w lokalu (brak 
konieczności ekspertyzy):
we wszystkich pomieszczeniach 
w pokojach
w pozostałych pomieszczeniach
Brak wody:         w budynku
                            w lokalu
Brak w.c.:            w budynku
                            w lokalu
Brak kuchni
Wnęka kuchenna w pokoju, przedpokoju, współużywalność 
Kuchni
Brak łazienki

Osoby samotne powyżej 60 roku życia 
Samotne małżeństwa (w tym co najmniej jedna osoba 
powyżej 60 roku życia)
Dzieci małoletnie lub uczące się do 25 roku życia
Wnioskodawca lub członkowie rodziny objęci wnioskiem
posiadający orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolność do pracy i całkowitą niezdolność 
do samodzielnej egzystencji lub I grupę inwalidzką, a w 
przypadku małoletnich orzeczoną niepełnosprawność do 
ukończenia 16 roku życia.
Wnioskodawca lub członkowie rodziny objęci wnioskiem 
posiadający orzeczony lekki lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, częściową niezdolność do pracy, II lub 
III grupę inwalidzką, a w przypadku małoletnich orzeczoną 
niepełnosprawność na okres krótszy niż do ukończenia 16 
roku życia.
Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach 
inwalidzkich 

  5 pkt.
  5 pkt.
  5 pkt.

  5 pkt.

30 pkt
20 pkt
10 pkt
10 pkt.
  5 pkt.
10 pkt.
  5 pkt.
15 pkt.
  5 pkt.

15 pkt.

50 pkt.
40 pkt.

15 pkt./1dz.

10 pkt./1 os.

  5 pkt./1 os.

10 pkt./1 os.

                                                                                              RAZEM  pkt.

                                              



V. PUNKTY UJEMNE

Lp. P a r a m e t r y – o p i s Ilość 
punktów 
ujemnych

 1.
 2.

Niezgłoszenie się do weryfikacji wniosków:  - 5 pkt. za każdy przypadek
Czasowe nie spełnienie kryteriów ubiegania się o pomoc mieszkaniową
- od dnia ………………….. do dnia ……………………….. =
- od dnia ………………….. do dnia ……………………….. =
- od dnia ………………….. do dnia ……………………….. =

Łączna ilość punktów:
I  +  II  +  III  + IV - V  =  .............................................

UWAGA:  Każda korekta ilości punktów winna być dokonana w technice trwałej 
oraz opatrzona datą i podpisem osoby dokonującej poprawki.

VI. OCENA ZESPOŁU KWALIFIKUJĄCEGO 
ZŁOŻONEGO Z PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK

dokonana w dniu  ..........................................

1. Ilość punktów przyznana w czasie wizji ...................................................
Słownie: .................................................................................................................................
Skład zespołu:

Lp. Imię i Nazwisko Referat Funkcja Podpis
1.
2.
3.

Przedstawiciele Rady Dzielnicy:
Lp. Imię i Nazwisko

Przedstawiciela Rady
Rada

Dzielnicy
Funkcja Podpis

1.
2.
3.

VII. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ:

Ja niżej podpisana(ny) jestem świadoma(my) tego, że podanie nieprawdziwych danych 
lub zatajenie istotnych faktów (głównie: posiadanie własnego domu lub mieszkania) 
spowoduje negatywne rozpatrzenie wniosku.
Przyjmuję (nie przyjmuję) do wiadomości ustalenia Zespołu wizytującego.

Kraków, dnia ...................................           Podpis Wnioskodawcy


