
ZARZĄDZENIE Nr 890/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 15.04.2015 r.

w sprawie wprowadzenia zasad postępowania dotyczących umarzania, odraczania
terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności w stosunku do dłużników
zajmujących lokale w budynkach z ułamkowym udziałem we własności Gminy Miejskiej 
Kraków lub Skarbu Państwa, zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie.
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z art. 92 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 i 645 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200), art. 199 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz Dz. U. z 
2015 r. poz. 4 i 397), art. 55-59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238) oraz 
uchwały Nr CIX/1649/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających  Gminie 
Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 3504) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zasady postępowania dotyczące umarzania, odraczania terminu
zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności w stosunku do dłużników zajmujących lokale 
w budynkach z ułamkowym udziałem we własności Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu 
Państwa, zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, stanowiące
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W załączniku do zarządzenia Nr 248/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
9 lutego 2006 r. w sprawie zasad reprezentowania interesów Gminy Miejskiej Kraków
i Skarbu Państwa w zarządzaniu budynkami z ułamkowym udziałem we własności Gminy 
Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa (z późn. zm.) uchyla się § 7.

§ 3. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi
Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


