
 
 
 

 
ZARZĄDZENIE NR 3322/2010 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 28 grudnia 2010r.  

 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2014/2009 Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 16 września 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 
Programu Pomocy Lokatorom 
 
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 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.), § 13 ust. 6 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 Nr 850 poz. 5589 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 3 załącznika  
Nr 1 do uchwały nr XXIV/289/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie przyjęcia 
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata  
2007 – 2012” (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 2014/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  
16 września 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia Programu 
Pomocy Lokatorom (Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert w ramach Programu 
Pomocy Lokatorom) wprowadza się następujące zmiany: 

 
W § 4 po ustępie 10b dodaje się ustęp 10c w brzmieniu: 
 

„10c. W przypadku, gdy oferent którego oferta została wybrana zawrze przedwstępną 
umowę najmu, która zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, dopuszcza się 
skierowanie do zawarcia przedwstępnej umowy najmu osoby, której oferta była druga 
w kolejności, pod warunkiem spełnienia przez ofertę kryteriów określonych  
w niniejszym regulaminie.” 

 
§ 2 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa. 
 

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 
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