
UCHWAŁA NR LIII/1474/21 
RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XLII/1149/20 w sprawie zasad przeprowadzenia 
naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, 

zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej 
kaucji w ramach programu „Mieszkanie na Start” w Krakowie. 

Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt 15, art. 40  ust. 1  i  art. 41  ust. 1  ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 7a, art. 8 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 
20  lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach 
najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r., poz. 551, Dz. U. z 2021 r., poz. 11), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W treści uchwały Nr XLII/1149/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie 
zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów 
pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej 
kaucji w ramach programu „Mieszkanie na Start” w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 
16 lipca 2020 r., poz. 4794) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jednocześnie ze złożeniem wniosku o najem lokalu mieszkalnego najemca zobowiązany 
jest dostarczyć w terminie 60 dni do właściwego wydziału dokumenty i oświadczenia niezbędne 
do weryfikacji formalnej wniosku”; 

2) w § 15 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 
„10) wnioskodawca posiada wkład oszczędnościowy gromadzony na rachunku bankowym na 

cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona 
do dnia 23 października 1990 roku – 5 punktów”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 
 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Krakowa 

 
 

Michał Drewnicki 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 278C5C57-3995-4CCE-A065-F8ED21BEE912. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 1 zm. Ustęp 1

	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 2 zm. Punkt 10


	Paragraf 2
	Paragraf 3


