
 
 
 
 
 

 
 
 
ZARZĄDZENIE NR  936/2008 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA  16 maja 2008r. 

 
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 (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.) oraz § 22 ust. 1 i ust. 5 i § 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. § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„2. Ilość lokali przeznaczonych na realizację poszczególnych tytułów pomocy 

mieszkaniowej wynosi: 
a) warunki niemieszkalne      - 21 
b) nadmierne zaludnienie      - 20 
c) wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin 

zastępczych       - 39 
d) względy społeczne      - 20 
e) utrata tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu 

wypowiedzenia umowy najmu     - 113 
f) zamiana z urzędu na lokal o większej powierzchni pokoi, ze względu na 

nadmierne zaludnienie      - 10 
g) zamiana z urzędu na inny lokal, ze względu na wiek lub stan  

zdrowia       - 2 
h) rezerwa       - 16” 

 
2. § 3 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„8. Zamieszkiwanie w danym lokalu wnioskodawców starających się o pomoc 
mieszkaniową z tytułu nadmiernego zagęszczenia ustala się na dzień 30 
września 2007 roku, z wyłączeniem sytuacji: 



a) śmierci osoby zamieszkującej w danym lokalu,  
b) narodzin osoby, która zamieszkała w danym lokalu od urodzenia, 
c) osób, które opuściły dany lokal po dniu 30 września 2007 roku. 

W powyŜszych sytuacjach, zamieszkiwanie ustala się na dzień oceny warunków 
socjalno-mieszkaniowych dokonanej w oparciu o kwestionariusz kwalifikacji 
punktowej.” 

 
3. W § 3 dotychczasowe ustępy 8 i 9 otrzymują oznaczenie odpowiednio 9 i 10. 

4. W § 3 dodaje się ust. 11 o następującym brzmieniu: 
„11. Weryfikacja i rozliczenie dochodu stanowiące podstawę do weryfikacji wniosku  

w ramach procedury tworzenia list mieszkaniowych na rok 2008 obejmuje 
dochód osiągnięty w roku 2006.” 

5. W § 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
„3. W przypadku, gdy wnioskodawcy w wyniku przeprowadzonej oceny warunków 

socjalno-mieszkaniowych otrzymają tą samą ilość punktów, na projekcie listy 
umieszcza się wyŜej wnioskodawców, którzy: 
a) wcześniej złoŜyli pozytywnie wstępnie zweryfikowany wniosek wraz  

z kompletem wymaganej dokumentacji, lub  
b) wcześniej spełnili kryteria uprawniające do ubiegania się o pomoc 

mieszkaniową Gminy Miejskiej Kraków.” 

6. W § 6 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 
„4. Projekty list mieszkaniowych zostaną przyjęte i podane do publicznej wiadomości  

w drodze odrębnych zarządzeń.” 
 

§ 2 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta 
Krakowa. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

                                                        Prezydent Miasta Krakowa  
                                                        / - / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 


