
ZARZĄDZENIE NR 325/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 15 lutego 2007 roku

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/239/03 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 
22 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



Druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 
2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miejskiej Kraków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 
1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128) oraz art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity 
tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1833) Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w 
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miejskiej Kraków wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 skreśla się ust. 4 – 7.

2. Skreśla się § 22a.

§ 2

Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się 
przepisy niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.



Uzasadnienie

Rada Miasta Krakowa w dniu 25 października 2006 r. uchwałą Nr CXIX/1286/06 
znowelizowała zapisy uchwały określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Jednak do przyjętych przepisów – prawdopodobnie z 
uwagi na nieznajomość technik legislacyjnych – wkradły się błędy, które doprowadziły do 
poważnych konsekwencji związanych z zaprzestaniem udzielania pomocy mieszkaniowej 
oraz poważnym paraliżem działalności Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa.

Problem powstał w konsekwencji przyjęcia następujących rozwiązań:

1. Nowelizacja (§ 1 uchwały Nr CXIX/1286/06) wprowadziła nowe zapisy w § 1 
uchwały Nr XXVIII/239/03 poprzez dodanie nowego ust. 4, 5, 6 i 7. 

2. ust. 5 nowelizacji (o treści: „lokale mieszkalne, o których mowa w ust. 1 przeznacza 
się do zbycia: 1/ w drodze przetargu nieograniczonego 2/ w trybie zamiany za lokale 
na cele realizacji wyroków nakazujących Gminie Miejskiej Kraków dostarczenie 
lokalu socjalnego”) w swej treści odwołuje się do ust. 1. 
Oznacza to, że odwołuje się do § 1 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/239/03 (o treści:
„Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, o 
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 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.).”)

W efekcie oznacza to, że na sprzedaż przeznaczone są wszystkie lokale wchodzące w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.

3. ust. 6 nowelizacji (o treści: „środki pozyskane ze zbycia lokali mieszkalnych, o 
których w ust. 2 przeznacza się na pozyskanie lokali, celem realizacji wyroków 
nakazujących Gminie Miejskiej Kraków dostarczenie lokalu socjalnego.”) w swej 
treści odwołuje się do ust. 2.
Oznacza to, że odwołuje się do § 1 ust. 2 uchwały Nr XXVIII/239/03 (o treści:
„Uchwała nie ma zastosowania do wynajmu lokali będących pracowniami służącymi 
twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Zasady wynajmu 
tych lokali określi odrębna uchwała Rady Miasta Krakowa.”)

W efekcie oznacza to, że środków uzyskanych ze sprzedaży nie będzie wcale, bowiem 
uchwała nie ma zastosowania do lokali które ma – teoretycznie – zbywać (lokali 
będących pracowniami artystycznymi). Istnieje tutaj wewnętrzna sprzeczność, w 
efekcie której powyższego przepisu nie da się stosować.

4. ust. 7 nowelizacji (o treści: „Po uzyskaniu pozytywnych opinii właściwych komisji ds. 
mienia i budżetu, dopuszcza się przeznaczenie lokali mieszkalnych, o których mowa 
w ust. 1 na inne cele niż wymienione w ust. 2.”) w swej treści odwołuje się do ust. 1 i 
ust. 2. 
Oznacza to, że odwołuje się do § 1 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXVIII/239/03 (o treści:
„1. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, 
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 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.).
2. Uchwała nie ma zastosowania do wynajmu lokali będących pracowniami służącymi 
twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Zasady wynajmu 
tych lokali określi odrębna uchwała Rady Miasta Krakowa.”)

W efekcie oznacza to, że w przypadku wszystkich lokali wchodzące w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, ich wynajem wymaga pozytywnej 
opinii Komisji ds. budżetu oraz mienia Rady Miasta Krakowa. Zważywszy na fakt, iż 
samą listą mieszkaniową w tym roku jest objętych ponad 400 osób, powyższy wymóg 
w ewidentny sposób sparaliżował prace Wydziału Mieszkalnictwa. 

5. Nowelizacja (§ 2 uchwały Nr CXIX/1286/06) wprowadziła zapis w postaci dodania 
nowego § 22a. § 22a ust. 2 pkt. 1/ odwołuje się w swej treści do ust. 1 niniejszej 
uchwały. Jest to również ewidentny błąd.

Praktycznym skutkiem obowiązywania przedmiotowych przepisów był fakt, iż od momentu 
wejścia w życie uchwały (5 grudnia 2006 r.) do momentu wydania pozytywnej opinii 
właściwych Komisji (30-31 stycznia 2007 r.) Wydział Mieszkalnictwa UMK – pomimo 
posiadania w dyspozycji pustostanów – nie mógł wydać żadnego skierowania do zawarcia 
umowy najmu w celu realizacji list mieszkaniowych. Zważywszy na fakt, iż powyższy okres 
zbiegł się z okresem zimowym, powyższa sytuacja odbiła się z niewątpliwą szkodą dla 
mieszkańców Krakowa, objętych przedmiotowymi listami.

W związku z powyższym zasadnym jest wykreślenie tych przepisów z przedmiotowej 
uchwały. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż wykreślone przepisy – pod względem rzeczowym -
obejmują swoim zakresem materię dotyczącą gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy, której regulacja powinna być umieszczona w Wieloletnim programie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy. Dlatego projekt niniejszej zmiany uchwały zawiera 
propozycję odmiennego uregulowania przedmiotowej kwestii, poprzez dodanie § 6a i § 6b. 
Uzasadnianie wprowadzenia tych zapisów zostało umieszczone w pierwszej części 
niniejszego dokumentu.

Uzasadnieniem podjęcia pierwotnej uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 
2006 r. Nr CXIX/1286/06 w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy było przedmiotowe wyłączenie lokali mieszkalnych 
położonych w wyznaczonej strefie Krakowa, jako lokali zbyt atrakcyjnych pod względem 
możliwej do uzyskania za nie ceny sprzedaży. W ocenie projektodawców ewentualna, 
uzyskana wysoka cena powodowała, iż brakowało uzasadnienia dla wynajęcia tych lokali 
lokatorom gminnym. Środki uzyskane ze sprzedaży miały być przeznaczone na zakup lokali 
socjalnych oraz zamiennych położonych w innych częściach Krakowa.

Mając powyższe na uwadze należy wyraźnie stwierdzić, iż przedmiotowe lokale są w 
ogromnej większości lokalami w bardzo złym stanie technicznym a ich wyposażenie w 
znaczący sposób odbiega nawet od podstawowego standardu. Są to w większości lokale 
niemal „idealnie” odpowiadające potrzebom Gminy w zakresie pozyskiwania lokali 
socjalnych lub zamiennych. 



Jak już to zostało wcześniej podkreślone na pomoc mieszkaniową Gminy oczekuje aktualnie 
ponad 1700 osób (rodzin) spełniających kryteria wynikające z przepisów prawa miejscowego. 
Dodatkowo ponad 1600 osób (rodzin) jest uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego na 
podstawie wyroków sądów powszechnych. Równocześnie około 300 osób (rodzin) 
umieszczonych na ostatecznych listach mieszkaniowych nie otrzymało do tej pory propozycji 
mieszkaniowej.

Zdecydowana większość wyżej wymienionych osób (szacowane jest to na 80-90 %) osiąga 
dochody uprawniające ich do wynajęcia lokalu socjalnego. Również wszystkie lokale 
przekazane najemcom w wyniku wykonania wyroku eksmisyjnego zostaną wynajęte 
wyłącznie jako lokale socjalne. Oznacza to, że zapotrzebowanie na lokale o niskim 
standardzie jest ogromne i ma bardzo nikłe (wręcz minimalne) pokrycie w nowo 
pozyskiwanych lokalach. 

Pozyskiwanie lokali na pierwotnym rynku nie może zmienić tej sytuacji, z uwagi na fakt, iż 
ofert nowych lokali na krakowskim rynku nieruchomości jest bardzo mało, oferowane ceny 
sprzedaży są coraz wyższe a standard tych lokali jest zbyt wysoki (jak na lokale socjalne). 
Społeczne efekty przyznawania nowych lokali jako lokali socjalnych są niemożliwe do 
zaakceptowania. Prowadziłby to do efektu „nagradzania” braku zaradności czy 
zapobiegliwości życiowej i mogłoby skutkować jeszcze większym natężeniem ilości 
wniosków o pomoc mieszkaniową. Wystarczyłoby osiągać niski dochód (a więc przejść np. 
na bezrobocie), aby uzyskać nowe mieszkanie z zasobu mieszkaniowego Gminy.

Pozyskiwanie lokali na rynku wtórnym również nie rozwiązuje tego problemu. Ofert 
używanych lokali na krakowskim rynku nieruchomości jest – analogicznie jak w przypadku 
rynku pierwotnego - bardzo mało, oferowane ceny sprzedaży są coraz wyższe i – zgodnie z 
przewidywaniami analityków rynku – będą dalej wzrastać. Pozyskanie większej ilości 
mieszkań w ten sposób jest więc praktycznie niemożliwe. Należy również wskazać na fakt, iż 
uzasadnienie dla wynajęcia tego rodzaju lokali po stawce czynszu w wysokości 0,58 zł/m2

(stawka czynszu socjalnego) jest mocno wątpliwe zważywszy na fakt, iż cena zakupu wynosi 
aktualnie średnio 5500 zł/m2 powierzchni użytkowej.

Pewnym rozwiązaniem problemu wydaje się być gminne budownictwo mieszkaniowe. 
Zważywszy jednak na fakt, iż przystosowanych do tego rodzaju inwestycji gruntów Gmina 
Miejska Kraków posiada mało oraz niemal pewne wystąpienie protestów społecznych w tej 
kwestii (protesty okolicznych mieszkańców dotyczące lokalizacji mieszkań komunalnych 
często pojawiają się już w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji WZ) nie jest 
możliwe pełne zaspokojenie na tej drodze zapotrzebowania na lokale socjalne.

Uzyskanie w drodze sprzedaży lokali położonych w centrum Krakowa nawet bardzo 
znaczących środków finansowych – z uwagi na przedstawione wyżej argumenty – nie zmieni 
istniejącej sytuacji. Specyfika krakowskiego rynku nieruchomości nie pozwoli bowiem na 
efektywne ich wykorzystanie w celu realizacji obligatoryjnych zadań Gminy. 

W tej sytuacji pozbywanie się przez Gminę lokali, które mogą być przeznaczone na lokale 
socjalne – nawet, jeżeli znajdują się w centrum Krakowa – nie znajduje żadnego 
uzasadnienia. Prowadzi to bowiem wyłącznie do pogłębiania istniejącego problemu. 


