
ZARZĄDZENIE Nr 3567/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 08.12.2014 r.

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektów list mieszkaniowych 
na rok 2014 z tytułu warunków niemieszkalnych, nadmiernego zaludnienia, utraty 
tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia umowy najmu, 
utraty tytułu prawnego wskutek upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu z uwagi 
na zwłokę z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, zamiany z urzędu na 
lokal o większej powierzchni, zamiany z urzędu na inny lokal ze względu na wiek lub 
stan zdrowia oraz pierwszeństwa zawarcia umowy najmu

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 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz § 21 ust. 2 i 3, § 50 ust. 1-5 uchwały 
Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń 
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2012 r., poz. 5817, z dnia 3 stycznia 2014 
r. poz. 65, z dnia 18 września 2014 r. poz. 5104) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się i podaje do publicznej wiadomości projekty list mieszkaniowych 
na rok 2014 z tytułu:

1) warunków niemieszkalnych – stanowiąca załącznik nr 1,
2) nadmiernego zaludnienia – stanowiąca załącznik nr 2,
3) utraty tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia umowy 

najmu – stanowiąca załącznik nr 3,
4) utraty tytułu prawnego wskutek upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu 

z uwagi na zwłokę z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu – 
stanowiąca załącznik Nr 4,

5) zamiany z urzędu na lokal o większej powierzchni - stanowiąca załącznik Nr 5,
6) zamiany z urzędu na inny lokal ze względu na wiek lub stan zdrowia – stanowiąca 

załącznik Nr 6,
7) pierwszeństwa zawarcia umowy najmu – stanowiąca załącznik Nr 7.

§ 2

1. Projekty list mieszkaniowych są jawne i podlegają publicznemu wywieszeniu 
w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Wielopole 
17a oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

2. Osoby pozytywnie zweryfikowane podczas procedury tworzenia list mieszkaniowych, 
które nie zostały umieszczone na projekcie list mieszkaniowych są o tym pisemnie 
zawiadamiane wraz z informacją o terminie i miejscu składania zastrzeżeń do projektu 
list.

3. Uprawnienie do wniesienia zastrzeżenia do projektów list mieszkaniowych przysługuje 
w terminie 30 dni od dnia publicznego wywieszenia projektów list.

4. Zastrzeżenia dotyczące projektów list podlegają rozpatrzeniu przez Dyrektora Wydziału 
Mieszkalnictwa przy udziale przedstawicieli właściwych Rad Dzielnic Miasta Krakowa.



5. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, zostaną ustalone ostateczne listy mieszkaniowe.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


