
ZARZĄDZENIE NR 326/2007
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 CV/1061/06 Rady Miasta Krakowa z 
dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2006-2010”.

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 CV/1061/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 
marca 2006 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2006-2010”. 

§ 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 CV/1061/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. 
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Miejskiej Kraków na lata 2006-2010”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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), art. 92 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 
2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 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 CV/1061/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia 
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków 
na lata 2006-2010” wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się „Harmonogram działań w latach 2006-2010” w brzmieniu załącznika 
nr 2 do niniejszej uchwały.”

2.  Dotychczasowy § 2, § 3, § 4, § 5 otrzymuje oznaczenie odpowiednio § 3, § 4, § 5, § 6.

§ 2

W załączniku nr 1 do uchwały Nr CV/1061/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Miejskiej Kraków na lata 2006-2010” wprowadza się następujące zmiany:



1. Użyte oznaczenia jednostek redakcyjnych pkt i ppkt zastępuje się odpowiednio ustępami 
i literami.

2. § 1 ust. 2 lit. f/ otrzymuje brzmienie:

„f/ Lokale mieszkalne pozostające w zarządzie miejskich szpitali specjalistycznych:
- liczba lokali  -  22”

3. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Lokale wymienione w § 1 ust. 2 lit. e i f zostaną podporządkowane ogólnym przepisom 
dla mieszkaniowego zasobu gminy i przejęte w części do zarządzania przez ZBK –
najpóźniej w terminie do końca 2008 r.”

4. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy ogromnym deficycie mieszkań i wciąż rosnących potrzebach mieszkańców, za 
priorytetowe uznaje się następujące działania:

a/ pozyskiwanie mieszkań w trybie realizacji budownictwa na terenach Gminy,
b/ pozyskiwanie lokali mieszkalnych poprzez ich zakup od różnych podmiotów 

dysponujących mieszkaniami, w tym od właścicieli mieszkań na rynku wtórnym lub 
spółdzielni mieszkaniowych,

c/ nabywanie budynków i ich adaptacja na cele mieszkalne, 
d/ pozyskiwanie lokali socjalnych o niższym standardzie i w lokalizacjach mniej 

atrakcyjnych lub nieatrakcyjnych dla zabudowy komercyjnej,
e/ przejmowanie budynków od dłużników Miasta i ich adaptacja na cele mieszkalne,
f/ adaptacja lokali użytkowych na cele mieszkalne.”

5. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jako działania wspomagające, uznaje się:
a/ współpracę z towarzystwami budownictwa społecznego,
b/ współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi,
c/ priorytet dla mieszkalnictwa i budownictwa w planowaniu przestrzennym,
d/ usprawnienie administracyjnego procesu inwestycyjnego,
e/ wspieranie poradnictwa dla wspólnot mieszkaniowych i członków spółdzielni 

mieszkaniowych,
f/ najem mieszkań od różnych podmiotów dysponujących mieszkaniami.”

6. W § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Pozyskiwane nowe lokale mieszkalne powinny spełniać wymagania określone we 
właściwych przepisach prawa budowlanego dotyczące technicznego przystosowania dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych.”

7. § 4 ust. 5 i 6 otrzymuje brzmienie:



„5. Lokale mieszkalne, których struktura oraz standard uzasadnia przeznaczenie ich na lokale 
socjalne lub zamienne, będą przeznaczane w pierwszej kolejności na realizację 
obligatoryjnych zadań Gminy Miejskiej Kraków tj. przydzielanie lokali socjalnych i 
zamiennych przyznanych wyrokami sądowymi.

6. Zakłada się, że rocznie co najmniej 10% ogólnej liczby wolnych lokali mieszkalnych 
będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych będzie na realizację 
zamian dla najemców lokali w szkołach, placówkach oświatowych, ochrony zdrowia i 
innych gminnych budynkach o podstawowej funkcji innej niż mieszkaniowa a opróżnione 
pomieszczenia winny być zagospodarowane zgodnie z funkcją podstawową danego 
budynku.”

8. W § 4 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Lokale przystosowane pod względem technicznym dla osób niepełnosprawnych 
przeznaczane są w pierwszej kolejności dla tych osób z uwzględnieniem charakteru oraz 
stopnia ich niepełnosprawności.”

9. W § 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Standardy określone w ust. 5 nie dotyczą lokali przeznaczonych na lokale socjalne, 
zamienne oraz pomieszczenia tymczasowe.”

Natomiast dotychczasowe ust. 6, 7 i 8 otrzymują oznaczenie odpowiednio ust. 7, 8 i 9.

10. W § 5 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. W przypadku posiadania wystarczających środków finansowych przeprowadzane 
remonty zasobu mieszkaniowego będą uwzględniać istniejące potrzeby związane z 
technicznym przystosowaniem budynków oraz lokali mieszkalnych dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych.”

11. Po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a

Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 60 m2

1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków 
o powierzchni użytkowej przekraczającej 60 m2, odzyskane w wyniku wygaśnięcia lub 
rozwiązania umowy najmu oraz pozyskane lub odzyskane w innej formie są przeznaczane 
na wynajem na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa miejscowego 
dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miejskiej Kraków, z zastrzeżeniem § 6b niniejszej uchwały.

2. Lokale mieszkalne, o których mowa w ust. 1, w stosunku do których nie zostanie wydane 
skierowanie do zawarcia umowy najmu przed upływem 3 miesięcy od dnia zgłoszenia 
pustostanu, przeznacza się:



a/ w pierwszej kolejności, do zbycia w trybie zamiany za lokale, których struktura oraz 
standard uzasadnia przeznaczenie ich na cele realizacji wyroków zobowiązujących 
Gminę Miejską Kraków do dostarczenia lokalu socjalnego lub zamiennego,

b/ po dwukrotnym, nieskutecznym postępowaniu, o którym mowa w lit. a/, lokale 
przeznacza się na wynajem w trybie aukcji na zasadach czynszu wolnorynkowego,

c/ po dwukrotnej, nieskutecznej aukcji, o której mowa w lit. b/, lokale przeznacza się do 
zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Lokale zaoferowane w trybie, o którym mowa w ust. 2 lit. a/ podlegają ocenie wydziału 
właściwego do spraw mieszkaniowych. W przypadku uznania, iż struktura oraz standard 
zaoferowanych lokali nie uzasadnia przeznaczenia ich na lokale socjalne lub zamienne, 
zamiana nie zostanie dokonana.”

12. Po § 6a dodaje się § 6b w brzmieniu:

„§ 6b

Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków 
o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 położone wewnątrz strefy określonej w 
ust. 2, odzyskane w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu oraz pozyskane 
lub odzyskane w innej formie, nie są przeznaczane na wynajem, związany z realizacją 
pomocy mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków.

2. Ograniczenie wynikające z ust. 1 dotyczy lokali, które znajdują się w budynkach 
wewnątrz strefy ograniczonej ulicami:
od Ronda Matecznego, ul. gen. H. Kamieńskiego do skrzyżowania z Al. Powstańców 
Śląskich, Al. Powstańców Śląskich, Al. Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z
ul. St. Klimeckiego, ul. St. Klimeckiego, ul. G. Herlinga-Grudzińskiego, ul. Kotlarską do 
Ronda Grzegórzeckiego, a następnie Al. Powstania Warszawskiego do Ronda 
Mogilskiego, Al. Płk. W. Beliny - Prażmowskiego, ul. Bp. J. Prandoty do skrzyżowania 
ul. Bp. J. Prandoty i Al. 29 Listopada, a następnie Al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. 
Prądnicką, ul. Prądnicką do skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Prądnickiej, ul. 
Wrocławską, ul. T. Czyżewskiego, ul. B. Głowackiego, ul. Piastowską do skrzyżowania 
ul. Piastowskiej i ul. Królowej Jadwigi, ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania ul. 
Królowej Jadwigi i ul. Księcia Józefa, ul. Księcia Józefa do Mostu Zwierzynieckiego, a 
następnie ul. Gen. B. Zielińskiego, ul. Monte Cassino do Ronda Grunwaldzkiego, od 
Ronda Grunwaldzkiego, ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego.

3. Lokale mieszkalne, o których mowa w ust. l przeznacza się:
a/ w pierwszej kolejności, do zbycia w trybie zamiany za lokale, których struktura oraz 

standard uzasadnia przeznaczenie ich na cele realizacji wyroków zobowiązujących 
Gminę Miejską Kraków do dostarczenia lokalu socjalnego lub zamiennego,

b/ po dwukrotnym, nieskutecznym postępowaniu, o którym mowa w lit. a/, lokale 
przeznacza się na wynajem w trybie aukcji na zasadach czynszu wolnorynkowego,

c/ po dwukrotnej, nieskutecznej aukcji, o której mowa w lit. b/, lokale przeznacza się do 
zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Lokale zaoferowane przez kontrahenta zamiany w trybie, o którym mowa w ust. 3 lit. a/ 
podlegają ocenie wydziału właściwego do spraw mieszkaniowych. W przypadku uznania, 



iż struktura oraz standard zaoferowanych lokali nie uzasadnia przeznaczenia ich na lokale 
socjalne lub zamienne, zamiana nie zostanie dokonana.

5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Miasta Krakowa, dopuszcza się 
przeznaczenie lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. l na inny cel niż wymieniony 
w ust. 3.

6. W przypadku istnienia technicznych możliwości wydzielenia co najmniej dwóch 
samodzielnych lokali mieszkalnych z lokali, o których mowa w § 6a ust. 1 i § 6b ust. 1, 
nie stosuje się zasad zawartych w § 6a i § 6b ust. 1-5.”

13. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W oparciu o Zarządzenie Nr 305/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca
2004 r. w sprawie zasad i zakresu wynajmowania lokali zamiennych najemcom, którzy 
nie wyrazili woli wykupienia zajmowanego lokalu, kontynuowane będą działania 
polegające na wyprowadzaniu własności Gminy Miejskiej Kraków z budynków wspólnot 
mieszkaniowych. Gmina będzie proponować najemcy nabycie na własność zajmowanego 
lokalu. W przypadku nie przyjęcia oferty Gmina wykorzysta prawo do zaproponowania 
lokalu zamiennego. Zwolnione lokale Gmina będzie zbywać w drodze przetargu.”

14. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8

Zasady ustalania stawki czynszowej

1. Działania podejmowane w zakresie polityki czynszowej zmierzają do utrzymania zasobu 
mieszkaniowego gminy na zadowalającym poziomie technicznym i estetycznym.

2. Stawki czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków za 1 m² 
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Prezydent Miasta Krakowa w drodze 
zarządzenia na podstawie postanowień niniejszej uchwały. Każdorazowo Prezydent 
uprzednio informuje Radę Miasta Krakowa o nowych stawkach czynszu.

3. Stawka za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu 
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

4. Stawka czynszu za zajmowanie pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 
1046 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego /Dz. U. Nr 43 z 
1964 r. poz. 296 z późn. zm./, ustalana jest według zasad obowiązujących w 
mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków.

5. Prezydent Miasta Krakowa określa zasady ustalania stawki czynszowej za nowe lokale 
mieszkalne do których kierowani są najemcy z zasobu komunalnego, którzy wyrazili 
wolę zamiany dotychczas zajmowanego lokalu.”

15. W § 9 skreśla się ust. 1, a dotychczasowe ust. 2 i 3 otrzymują oznaczenie odpowiednio 
ust. 1 i 2.

16. W § 9 ust. 2 lit. a/ słowo „obniżkę” zastępuje się słowem „obniżki”.

17. W § 9 ust. 2 lit. f/ słowo „uprawniających” zastępuje się słowem „uprawniające”.



18. W § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Obniżki, o których mowa w ust. 2 nie znajdują zastosowania w stosunku do stawki 
czynszowej za nowe lokale mieszkalne do których kierowani są najemcy z zasobu 
komunalnego, którzy wyrazili wolę zamiany dotychczas zajmowanego lokalu oraz lokali 
wynajętych w drodze aukcji na zasadach czynszu wolnorynkowego.”

19. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10

Ustalanie wysokości odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

1. Wysokość odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego ustala się w 
wysokości 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

2. Osobom, które spełniają łącznie następujące przesłanki:
a/ utraciły tytuł prawny do lokalu z uwagi na upływ terminu umowy najmu,
b/ znajdują się w sytuacji uzasadniającej przedłużenie umowy najmu zgodnie z
właściwymi przepisami prawa miejscowego dotyczącymi zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków,
c/ nie zalegają z opłatami czynszowymi,

od dnia złożenia kompletnego wniosku o przedłużenie umowy będzie naliczane 
odszkodowanie w wysokości równej stawce czynszu opłacanej do dnia utraty tytułu 
prawnego do lokalu. W przypadku złożenia kompletnego wniosku o przedłużenie umowy 
najmu przed wygaśnięciem tytułu prawnego, odszkodowanie nalicza się od dnia utraty 
tytułu prawnego do lokalu. 

3. Osobom, o których mowa w ust. 2, które posiadają zaległości, od dnia całkowitej spłaty 
zaległości będzie naliczane odszkodowanie w wysokości równej stawce czynszu 
opłacanej do dnia utraty tytułu prawnego do lokalu. Przepis ust. 4 i 5 stosuje się 
odpowiednio.

4. Osobom, które utraciły tytuł prawny do lokalu z uwagi na zaległości, opłacającym w 
pełnej wysokości bieżące należności oraz wywiązującym się z warunków określonych w 
porozumieniu w sprawie udzielenia ulgi polegającej na rozłożeniu zaległości na raty, 
będzie naliczane odszkodowanie, w wysokości równej stawce czynszu opłacanej do dnia 
utraty tytułu prawnego do lokalu, od dnia zawarcia porozumienia.

5. W przypadku nie wywiązywania się z porozumienia o spłacie zaległości czynszowych w 
ratach, były najemca jest zobowiązany do opłacania odszkodowania w wysokości 3% 
wartości odtworzeniowej lokalu od dnia zawarcia porozumienia. 

6. Odszkodowania, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 podlegają podwyższeniu, zgodnie z 
zasadami określonymi w § 12.

7. Przez zaległości, o których mowa w ustępach poprzedzających rozumie się wszystkie 
wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków związane z najmem lokalu mieszkalnego 
wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego.

8. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi w szczególności, takimi jak wiek, 
stan zdrowia oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego, Prezydent Miasta 
Krakowa może odstąpić od podjęcia procedury eksmisyjnej wobec osób, które utraciły 



uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego, z uwagi na niespełnienie 
kryterium dochodowego określonego we właściwych przepisach prawa miejscowego 
dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miejskiej Kraków.

9. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi w szczególności, takimi jak wiek, 
stan zdrowia oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego, Prezydent Miasta 
Krakowa może odstąpić od podjęcia procedury eksmisyjnej wobec osób, które utraciły 
uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego, przyznanego na skutek utraty 
mieszkania w wyniku zdarzeń losowych.

10. Warunkiem odstąpienia od procedury eksmisyjnej o którym mowa w ust. 8 i 9 jest 
terminowe opłacanie odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. W 
przypadku zaistnienia zwłoki w opłacaniu odszkodowania, zostanie podjęta procedura 
eksmisyjna. Przez zwłokę należy rozumieć brak terminowej wpłaty obejmujący kwotę o 
równowartości co najmniej jednej miesięcznej płatności odszkodowania.”

20. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kaucje pobierane są w przypadku wynajmowania lokali mieszkalnych na czas 
nieoznaczony, za wyjątkiem lokali zamiennych, lokali przyznanych w ramach realizacji 
wyroków eksmisyjnych orzeczonych przed dniem 12 listopada 1994 r., lokali 
przeznaczonych na wynajem dla osób repatriowanych z krajów byłego ZSRR na 
podstawie zaproszenia Rady Miasta Krakowa, lokali uzyskanych w drodze zamiany oraz 
adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne.”

21. § 14 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie właściwych przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad odraczania 
terminów zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków z 
tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja 
podatkowa, możliwe jest udzielanie osobom zalegającymi z opłatami czynszowymi 
pomocy w formie:

a/ rozłożenia należności na raty,
b/ umarzania zaległości,
c/ odraczania terminu płatności.

2. Na wniosek osoby, wobec której z przyczyn zaległości czynszowych została 
wypowiedziana umowa najmu lub orzeczona eksmisja z lokalu, dopuszcza się możliwość 
ponownego zawarcia umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu w przypadku 
uregulowania w pełnej wysokości wszystkich wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków 
związanych z najmem lokalu mieszkalnego i ewentualnych kosztów sądowych.”

22. § 15 otrzymuje nazwę:

„Zarząd zasobem mieszkaniowym”

23. § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:



„4. Zasady wyrażania zgody na adaptację części wspólnych w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Kraków:

a/ zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jednolity 
tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm), adaptacja części wspólnych w 
budynkach wspólnot mieszkaniowych jest czynnością przekraczającą zakres 
zwykłego zarządu,

b/ udzielenie zgody na adaptację części wspólnych wymaga podjęcia przez wspólnotę 
mieszkaniową uchwały w formie aktu notarialnego,

c/ Gmina Miejska Kraków przychyla się do wniosku wspólnoty o zmianę 
przeznaczenia części wspólnych i ich adaptację w celu uzyskania samodzielnego 
lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (np. użytkowego), jeśli taka 
adaptacja nie jest sprzeczna z interesem gminy, 

d/ przedstawiciel Gminy Miejskiej Kraków wnioskuje, aby wspólnota zleciła 
rzeczoznawcy wycenę przestrzeni do adaptacji, która będzie podstawą do ustalenia 
pożytków.”

24. § 19 otrzymuje nazwę:

„Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego”

25. W § 19 ust. 3, drugi tiret skreśla się słowo „sanitarne”.

26. W § 21 ust. 1 dopisuje się lit. f/ w brzmieniu:

„f/ dokładna i kompleksowa weryfikacja wniosków osób ubiegających się o pomoc 
mieszkaniową.”

27. W § 23 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Jednolita baza danych, o której mowa w ust. 3 powinna umożliwiać również stworzenie 
systemu ewidencji oraz obsługi wnioskodawców w zakresie pomocy mieszkaniowej i 
realizacji wyroków eksmisyjnych.”

§ 3

Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie:



Załącznik nr 2 do uchwały 
Nr CV/1061/06 Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 marca 2006 r.

Harmonogram działań w latach 2006-2010

I.  Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne
 i pozostałe lokale mieszkalne

L.P.
Zadania wynikające 

z programu Działania Koszty zadania
Żródła 

finansowania Realizator
Wskaźniki 
rezultatu Termin

Sposób 
sprawozdawania

1.

Określenie 
mieszkaniowego zasobu, 
jego wielkości oraz 
struktury

Gromadzenie informacji na temat 
wielkości zasobu mieszkaniowego 
Gminy Miejskiej Kraków

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK ZBK, ML

Liczba lokali 
mieszkalnych

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

2.
Określenie stanu 
technicznego zasobu

Gromadzenie informacji na temat 
stanu technicznego zasobu

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK ZBK, ML

Ocena stanu 
technicznego 

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

Pozyskiwanie lokali z naturalnego 
ruchu ludności

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK ZBK, ML

Liczba pozyskanych 
mieszkań

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

3.
Powiększanie zasobu 
mieszkaniowego

Adaptacja  lokali i budynków na cele 
mieszkalne

Liczba 
zaadaptowanych 
lokali i budynków

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

Pozyskiwanie lokali komunalnych
i socjalnych.

Liczba pozyskanych 
mieszkań

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

Przeznaczanie terenów gminnych 
pod budownictwo mieszkaniowe

w ramach środków 
określonych

w uchwale budżetowej

Budżet GMK ML
Liczba pozyskanych 
decyzji wz

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

4.
Monitorowanie potrzeb 
mieszkaniowych

Gromadzenie informacji na temat 
liczby osób ubiegających się
o wynajem lokali mieszkalnych
z mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miejskiej Kraków.

w ramach etatów 
wydziału

Budżet GMK ML

Liczba wniosków 
zakwalifikowanych 
wniosków o pomoc 
mieszkaniową

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny



Monitorowanie wysokości 
odzkodowań wypłacanych 
właścicielom z tytułu 
niedostarczenia lokalu socjalnego

w ramach etatów 
wydziału

Budżet GMK ML
Kwota wypłaconych 
odszkodowań

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata

L.P.
Zadania wynikające 

z programu Działania Koszty zadania
Żródła 

finansowania Realizator
Wskaźniki 
rezultatu Termin

Sposób 
sprawozdawania

5.

Analiza potrzeb 
remontowych i plan 
remontów zasobu Oszacowanie potrzeb remontowych

w ramach etatów
jednostek 

organizacyjnych Budżet GMK ZBK
Wysokość nakładów 
na remonty

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

III. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

L.P.
Zadania wynikające 

z programu Działania Koszty zadania
Żródła 

finansowania Realizator
Wskaźniki 
rezultatu Termin

Sposób 
sprawozdawania

6.
Sprzedaż lokali 
mieszkalnych

Realizacja uchwały nr XXII/190/03 
Rady Miasta Krakowa z dnia 27 
lipca 2003 r. w sprawie zasad 
zbywania lokali mieszkalnych 
stanowiących własności Miasta 
Krakowa (z późn. zm)

w ramach etatów 
wydziałów
i jednostek 

organizacyjnych Budżet GMK GS
Liczba sprzedanych 
mieszkań

Na bieżąco w latach 
2006-2010 Raport roczny

7.
Prognoza sprzedaży lokali 
mieszkalnych

Aktualizowanie założonego planu 
planu sprzedaży mieszkań

w ramach etatów 
wydziałów Budżet GMK GS

Zakładana liczba 
sprzedanych lokali

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

IV. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

L.P.
Zadania wynikające 

z programu Działania Koszty zadania
Żródła 

finansowania Realizator
Wskaźniki 
rezultatu Termin

Sposób 
sprawozdawania



8.
Zasady ustalania stawki 
czynszowej

Realizacja Zarządzenia Prezydenta 
Miasta w zakresie stosowania 
ustalonych stawek czynszowych dla 
zasobu mieszkaniowego i jego 
aktualizacja

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK ML, ZBK Liczba aktualizacji

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

9.

Określenie czynników 
wpływających na 
podwyższanie i obniżenie
stawki czynszowej

Stosowanie czynników 
wpływających na wysokość stawki 
czynszowej

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK ML, ZBK

Poziom ściągalności 
czynszów (%)

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

10.

Ustalenie odszkodowania 
za zajmowanie lokalu bez 
tytułu prawnego

Monitoring tytułów prawnych do 
zajmowanych lokali

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK ML, ZBK

Liczba osób 
zajmujących lokale 
bez tytułu prawnego

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

11.

Zasady ustalania stawek 
czynszu dla pracowni 
twórczych służących twórcy 
do prowadzenia 
działalności w dziedzinie 
kultury i sztuki nie 
służących jednocześnie do 
zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych

Realizacja Zarządzenia Prezydenta 
Miasta w zakresie stosowania 
ustalonych stawek czynszowych  i 
jego aktualizacja.

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK  ML, ZBK Liczba aktualizacji

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

12.
Podwyższanie stawki 
czynszowej

Aktualizowanie wysokości stawki 
czynszowej 

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK  ML, ZBK

Wzrost stawki 
czynszowej (%)

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

13.
Zasady pobierania kaucji za 
lokale mieszkalne

Pobieranie kaucji za lokale 
mieszkalne

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK  ML, ZBK

Wysokość 
pobranych kaucji w 
danym roku

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

14.

Działania skierowane na 
poprawę ściągalności 
czynszu

Realizacja uchwały nr LXVI/611/04 
Rady Miasta Krakowa z dnia 1 
grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad umarzania 
wierzytelności (...)

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK  ML, ZBK

Liczba zawartych 
porozmień

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny



V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie 
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

L.P.
Zadania wynikające 

z programu Działania Koszty zadania
Żródła 

finansowania Realizator
Wskaźniki 
rezultatu Termin

Sposób 
sprawozdawania

15.

Zarządzanie zasobem 
przez Zarząd Budynków 
Komunalnych

Zlecanie czynności zarządzania i 
niektórych czynności związanych z 
pełnieniem funkcji wynajmującego
innym podmiotom

w ramach etatów 
jednostek 

organizacyjnych Budżet GMK  ZBK

Liczba podmiotów, 
którym zlecono 
czynności 
zarządzania lub 
pełnienie funkcji 
wynajmującego

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

16.

Zarządzanie zasobem 
przez inne podmioty niż 
Zarząd Budynków 
Komunalnych

Monitorowanie wielkości zasobu 
mieszkaniowego

w ramach etatów 
wydziału Budżet GMK ML

Liczba lokali 
pozostających w 
zarządzie innych 
podmiotów

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

17.

Zarządzanie zasobem 
mieszkaniowym w 
budynkach wspólnot 
mieszkaniowych z udziałem 
Gminy Miejskiej Kraków 
oraz Skarbu Państwa

Reprezentowanie Gminy Miejskiej 
Kraków jako współwłaściciela,
pełnienie funkcji wynajmującego

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK ML, ZBK

Liczba wspólnot 
mieszkaniowych, z 
udziałem Gminy 
Miejskiej Kraków 
oraz Skarbu 
Państwa

Na bieżąco w latach 
2006-2010 Raport roczny

VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

L.P.
Zadania wynikające 

z programu Działania Koszty zadania
Żródła 

finansowania Realizator
Wskaźniki 
rezultatu Termin

Sposób 
sprawozdawania

18.
Źródła finansowania 

gospodarki mieszkaniowej
Planowanie środków w Budżecie 

miasta
w ramach etatów 

wydziału Budżet GMK ML

Wysokość 
zaplanowanych 

środków
Corocznie w latach 2006-

2010 Raport roczny



Pozyskiwanie  zewnętrznych 
środków finansowych na 
budownictwo socjalne i komunalne

w ramach etatów 
wydziału

zewnętrzne 
źródła ML

Wysokość 
pozyskanych 
środków

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

VII. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i 
budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze 
współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne

L.P.
Zadania wynikające 

z programu Działania Koszty zadania
Żródła 

finansowania Realizator
Wskaźniki 
rezultatu Termin

Sposób 
sprawozdawania

19.

Przewidywana wysokość 
wpływów z tytułu najmu 
lokali mieszkalnych

Analizowanie wysokości wpływów z 
tytułu najmu lokali mieszkalnych

w ramach etatów 
jednostek 

organizacyjnych Budżet GMK ZBK

Rzeczywisty dochód 
z tytułu najmu lokali 
mieszkalnych

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

20.
Koszty utrzymania zasobu 
mieszkaniowego

Analizowanie wysokości kosztów 
utrzymania zasobu

w ramach etatów 
jednostek 

organizacyjnych Budżet GMK ZBK

Rzeczywiste koszty 
utrzymania zasobu 
mieszkaniowego

Corocznie w latach 2006-
2010 Raport roczny

21. Wydatki inwestycyjne
Planowanie środków w budżecie 
Miasta na cele mieszkaniowe

w ramach etatów 
wydziału Budżet GMK ML

Wysokość 
zaplanowanych 
środków

Na bieżąco w latach 
2006-2010 Raport roczny

VIII. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

L.P.
Zadania wynikające 

z programu Działania Koszty zadania
Żródła 

finansowania Realizator
Wskaźniki 
rezultatu Termin

Sposób 
sprawozdawania

Likwidowanie niesamodzielnych 
lokali mieszkalnych

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK ML, ZBK

Liczba 
przeprowadzonych 
postępowań

Na bieżąco w latach 
2006-2010 Raport roczny22.

Działania w zakresie 
racjonalnego 
gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym

Remontowanie budynków i lokali

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK ML, ZBK

Koszt 
przeprowadzonych 
remontów

Na bieżąco w latach 
2006-2010 Raport roczny



Adaptowanie pomieszczeń 
niemieszkalnych

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK ML, ZBK Liczba adaptacji

Na bieżąco w latach 
2006-2010 Raport roczny

Prowadzenie bazy pustostanów, 
realizacja procedury dot. zasiedlania 
pustostanów.

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK ML, ZBK

Liczba pozyskanych 
pustostanów

Na bieżąco w latach 
2006-2010 Raport roczny

Działania w ramach szerokiego 
programu zamian

w ramach etatów 
wydziału Budżet GMK ML

Liczba 
przeprowadzonych 
zamian

Na bieżąco w latach 
2006-2010 Raport roczny

Wynajem lokali na wolnym rynku

w ramach środków 
określonych 

w uchwale budżetowej Budżet GMK ML
Liczba zawartych 
umów

Na bieżąco w latach 
2006-2010 Raport roczny

Współpraca z Towarzystwami 
Budownictwa Społecznego 

w ramach środków 
określonych

w uchwale budżetowej Budżet GMK ML
Liczba zawartych 
umów

Na bieżąco w latach 
2006-2010 Raport roczny

23.

Dodatkowe działania 
dotyczące zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych

Realizacja projektów inwestycyjnych 
w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego oraz w trybie koncesji 
na roboty budowlane

w ramach środków 
określonych

w uchwale budżetowej

Budżet GMK 
oraz środki 
finansowe 
partnera ML Liczba projektów 

Na bieżąco w latach 
2006-2010 Raport roczny

Aktualizacja danych w bazie 

w ramach etatów 
wydziału

i jednostek 
organizacyjnych Budżet GMK ML, ZBK

Liczba 
zaktualizowanych 
danych o lokalach

Na bieżąco w latach 
2006-2010 Raport roczny

24.
Działania w zakresie 

inwentaryzacji zasobu

Działania w ki erunku stworzenia 
jednolitej bazy danych dot. lokali, 
wspólnej dla wydziału właściwego 
do spraw mieszkalnictwa i Zarządu 
Budynków Komunalnych

w ramach etatów 
jednostek 

organizacyjnych Budżet GMK ZBK, ML, IT
Zakup 
oprogramowania do dnia 31 grudnia 2007 Raport roczny



§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

§ 1 pkt 1

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków 
należy do programów sektorowych, przewidzianych w Strategii Rozwoju Krakowa. Dla tych 
programów wymaganym jest przyjęcie harmonogramu działań, stąd zaistniała konieczność 
dołączenia „Harmonogramu działań w latach 2006-2010”, jako odrębnego załącznika do 
przedmiotowej uchwały.

§ 2 pkt 1

Przedmiotowa zmiana ma charakter wyłącznie redakcyjny. Przystosowuje strukturę uchwały 
do powszechnie stosowanego podziału na paragrafy, ustępy i litery.

§ 2 pkt 2 – 3

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. 
U. z 1991 r. nr 91 poz. 408) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje 
samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem 
Skarbu państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym.

Lokale mieszkalne, którymi dysponują szpitale miejskie zostały przekazane tym jednostkom 
w użytkowanie na podstawie umów zawartych na czas nieoznaczony w formie aktów 
notarialnych. Przekazanie tych lokali w zarząd Zarządowi Budynków Komunalnych oraz 
przejęcie przez tę jednostkę funkcji wynajmującego wymaga wprowadzenia zmian w 
zawartych umowach użytkowania, które mogą nastąpić jedynie za zgodą Dyrektorów tych 
jednostek.

§ 2 pkt 4 – 5

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.

Wynika z tego, iż potrzeby w zakresie pozyskiwania lokali mieszkaniowych do zasobu 
mieszankowego Gminy są bardzo duże i nie należy oczekiwać, iż w najbliższej przyszłości 
uległy zmniejszeniu. W związku z tym, określone zostały działania priorytetowe oraz 
pomocnicze mające na celu pozyskanie jak największej ilości lokali mieszkalnych. 

W związku z niewielką ilością ofert sprzedaży lokali mieszkalnych zarówno na rynku 
pierwotnym jak i wtórnym w Krakowie oraz faktem, iż ceny nieruchomości w Krakowie 
ciągle wzrastają osiągając aktualnie poziom ok. 5500-6000 zł/m2 powierzchni użytkowej, 
jako działanie preferowane zostało wskazane budownictwo mieszkaniowe na terenach 
stanowiących własność Gminy. Pozyskane w ten sposób mieszkania są stosunkowo tanie
i przystosowane do bieżących potrzeb Gminy.



§ 2 pkt 6

Przedmiotowy zapis jest odzwierciedleniem wymogów dotyczących przystosowania nowych 
budynków w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych wynikających z przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z późn. zm).

§ 2 pkt 7

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) 
lokalem socjalnym może być lokal mieszkalny nadający się do zamieszkiwania ze względu na 
jego wyposażenie oraz stan techniczny. Może to być lokal o niskim standardzie.

Zmiana brzmienia § 4 ust. 5 ma na celu doprowadzenie do sytuacji, gdy lokale mieszkalne 
pozostające w zasobie Gminy Miejskiej Kraków, zostaną przeznaczone na lokale socjalne lub 
zamienne pod warunkiem, że ich standard oraz struktura uzasadnia tego rodzaju 
przeznaczenie. Usunięcie procentowego wskazania ilości lokali jest uzasadnione faktem, iż 
nie można określić stałej rocznej ilości tego rodzaju lokali w odniesieniu do całego zasobu 
mieszkaniowego. Liczba tego rodzaju lokali ma charakter zmienny (są pozyskiwane w 
zasadzie wyłącznie z naturalnego ruchu ludności a ich ilość jest zupełnie niewystarczająca do 
istniejących potrzeb) a wprowadzenie „sztywnego” wskaźnika (70%) skutkowałoby 
obowiązkowym przeznaczeniem na lokale socjalne lub zamienne, lokali o dobrym 
standardzie, w tym lokali pozyskanych w nowo wybudowanych budynkach. Z kolei 
przeznaczanie lokali nowych lub lokali w dobrym standardzie na lokale socjalne nie znajduje 
żadnego merytorycznego uzasadnienia ani pod względem prawnym (wskazane już wyżej 
zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów) ani pod względem społecznym (znaczna część 
wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego zostało orzeczonych wskutek nie 
wykonywania podstawowych obowiązków lokatora – np. brak opłacania czynszu, 
zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – a więc swoiste „nagradzanie” 
tych osób na pewno nie powinno mieć miejsca). Rozwiązanie problemu niewystarczającej 
ilości lokali socjalnych powinno być osiągnięte przez wzmożenie pozyskiwania tego rodzaju 
lokali, głównie poprzez szerokie stosowanie budownictwa gminnego.

Zmiana § 4 ust. 6 ma charakter wyłącznie redakcyjny.

§ 2 pkt 8

Przedmiotowy zapis ma na celu ustanowienie zasady, iż wszystkie lokale mieszkalne 
pozyskane do zasobu mieszkaniowego Gminy, które są technicznie przystosowane dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych należy przeznaczyć na potrzeby osób niepełnosprawnych, 
uprawnionych do pomocy mieszkaniowej gminy, stosownie do stopnia oraz charakteru ich 
niepełnosprawności.

§ 2 pkt 9

Zapis § 5 ust. 6 określa zasadę, iż stosunkowo wysokie standardy techniczne, które powinien 
spełniać zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Kraków nie będą znajdować zastosowania w 



stosunku do lokali socjalnych, zamiennych oraz pomieszczeń tymczasowych. Umożliwi to 
pozyskiwanie i utrzymywanie w zasobie lokali o niskim standardzie. Przedmiotowy przepis 
został skonstruowany w ten sposób, iż w przypadku istnienia merytorycznego uzasadnienia 
oraz wystarczających środków finansowych możliwe będzie polepszenie standardu 
istniejących lokali socjalnych lub zamiennych. 

§ 2 pkt 10

Przedmiotowy zapis wprowadza zasadę, iż remonty przeprowadzane w ramach zasobu 
mieszkaniowego Gminy będą uwzględniać potrzeby wynikające z technicznego 
przystosowania budynków i lokali dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzenie 
przedmiotowych remontów zostało uzależnione od posiadania odpowiednich środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel.

§ 2 pkt 11-12

Zapis § 6a i § 6b wprowadza zasady postępowania w stosunku do lokali mieszkalnych o 
stosunkowo dużej powierzchni użytkowej, pozostających w zasobie Gminy Miejskiej 
Kraków.

Rozróżnienie polegające na wprowadzeniu odrębnych zasad w stosunku do lokali o 
powierzchni użytkowej powyżej 60 m2 jest uzasadnione faktem, iż są to lokale o strukturze i 
powierzchni odpowiedniej dla stosunkowo licznych rodzin. Z uwagi na fakt, iż powyższe 
lokale posiadają około 40-49 m2 powierzchni użytkowej pokoi, powinny być przeznaczone –
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – dla rodzin składających się z 6-8 osób. 
Tak licznych rodzin wśród osób uprawnionych do ubiegania się o pomoc mieszkaniową 
Gminy jest stosunkowo niewiele, dominują bowiem przede wszystkim osoby samotne (wśród 
osób uprawnionych z tytułu 3 letniego wypowiedzenia) oraz gospodarstwa 2-4 osobowe. 
W tej sytuacji jest uzasadnione, aby przedmiotowe lokale – po nieskutecznych próbach 
wynajęcia  na cele związane z pomocą mieszkaniową dokonywanych w ciągu trzech miesięcy 
od daty zgłoszenia pustostanu – zostały przeznaczone w pierwszej kolejności do zbycia w 
trybie zamiany za lokale socjalne lub zamienne. Następnie – w przypadku nieskutecznej, 
dwukrotnej próby zamiany – przedmiotowe lokale przeznaczone zostaną na wynajem na 
zasadach czynszu wolnorynkowego. W przypadku dwukrotnej nieskutecznej próby wynajmu, 
lokale zostaną przeznaczone na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego. 

Wprowadzenie odrębnych zasad w stosunku do lokali o powierzchni użytkowej powyżej 
80 m2 jest również uzasadnione faktem, iż są to lokale o strukturze i powierzchni 
odpowiedniej dla bardzo licznych rodzin. W przypadku tego rodzaju lokali, położonych 
dodatkowo w strefie obejmującej część centralną Krakowa jest uzasadnione, aby zostały 
przeznaczone w pierwszej kolejności do zbycia w trybie zamiany za lokale socjalne lub 
zamienne. Następuje to bez próby wynajęcia tego lokalu. Następnie – w przypadku 
nieskutecznej, dwukrotnej próby zamiany – przedmiotowe lokale przeznaczone zostaną na 
wynajem na zasadach czynszu wolnorynkowego. W przypadku dwukrotnej nieskutecznej 
próby wynajmu, lokale zostaną przeznaczone na sprzedaż w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

W stosunku do lokali o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2, położonych poza strefą 
obejmującą część centralną Krakowa stosuje się zasady określone w § 6a.



§ 2 pkt 13

Celem wyprowadzania własności Gminy z budynków wspólnot mieszkaniowych jest przede 
wszystkim:

- racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków,
- prywatyzacja zasobu mieszkaniowego,
- pozyskiwanie środków na rzecz mieszkalnictwa.

Racjonalizacja gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy powinna polegać m.in. 
na odchodzeniu od nadmiernego rozproszenia pojedynczych lokali w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych. Ograniczanie ilości pojedynczych lokali skutkować będzie:

- obniżeniem kosztów związanych z utrzymaniem budynków (zaliczka eksploatacyjna, 
fundusz remontowy);

- ograniczaniem potencjalnych problemów związanych z funkcjonowaniem danych lokali 
w budynkach np. w przypadku uciążliwych najemców;

- ograniczeniem ilości budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska 
Kraków jako dotychczasowy zarządca jest zobowiązana do opracowania dokumentacji 
technicznej budynku zgodnie z art. 29 ust. 1d ustawy o własności lokali – („Jeżeli 
uchwała właścicieli lokali nie stanowi inaczej, koszty opracowania lub aktualizacji 
dokumentacji technicznej budynku obciążają:

1) do czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu - dotychczasowego właściciela 
nieruchomości, 
2) po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu - wszystkich właścicieli lokali w 
częściach odpowiadających ich udziałom w nieruchomości wspólnej”)

Natomiast efektem ponownego zasiedlania lokali, z których Gmina wyprowadziła 
dotychczasowych najemców, którzy nie wyrazili zgody na ich nabycie na własność (zgodnie z 
dotychczasowym brzmieniem przedmiotowego przepisu) będzie ponowne rozproszenie, 
najczęściej pojedynczych lokali. W związku z powyższym, skreślenie ostatniego akapitu jest 
w pełni uzasadnione.

§ 2 pkt 14-17

Przedmiotowe zmiany mają charakter redakcyjny.

§ 2 pkt 18

Zaproponowana zmiana wyłącza możliwość stosowania obniżek czynszu w stosunku do osób, 
które uczestniczyły w „programie zamian” oraz wynajęły gminny lokal na zasadzie czynszu 
wolnorynkowego. Jest to uzasadnione faktem, iż w/w osoby świadomie zadeklarowały 
określoną stawkę czynszu (w ramach „programu zamian”) i w efekcie wygrały konkurs ofert, 
bądź też świadomie zdecydowały się na wynajem lokalu od Gminy Miejskiej Kraków po 
określonej stawce czynszu wolnorynkowego.

§ 2 pkt 19

Przepisy § 10 uściślają zasady ustalania odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu 
prawnego. Zasadą ogólną (ust. 1) jest zapłata odszkodowania w wysokości 3 % wartości 



odtworzeniowej lokalu. Kolejne przepisy (ust. 2-7) wprowadzają wyjątki od powyższej 
zasady z uwagi na fakt utraty tytułu prawnego z powodu upływu terminu na jaki została 
zawarta umowa (lokale socjalne) oraz z uwagi na zadeklarowaną wolę dłużnika spłacenia 
zaległości czynszowych. 

Wprowadzono również możliwość odstąpienia przez Prezydenta Miasta Krakowa od 
zastosowania procedury eksmisyjnej, w stosunku do osób które utraciły uprawnienia do 
zajmowanego lokalu, przyznanego wskutek zdarzenia losowego. Odstąpienie od procedury
eksmisyjnej będzie podyktowane szczególną sytuacją socjalno-bytową danej osoby bądź 
rodziny oraz uwarunkowane terminową zapłatą odszkodowania w wysokości 3 % wartości 
odtworzeniowej. 

§ 2 pkt 20

Nowelizacja przepisu § 13 wprowadza dodatkowy wyjątek w stosunku do katalogu osób 
zobowiązanych do zapłacenia kaucji przy zawarciu umowy najmu. Dotyczy to osób 
repatriowanych z krajów byłego ZSRR na podstawie zaproszenia Rady Miasta Krakowa, w 
stosunku do których kaucję wpłaca Wydział Świadczeń Socjalnych UMK. W tym stanie 
rzeczy zasadnym jest zwolnienie tego rodzaju osób z konieczności zapłacenia kaucji.

§ 2 pkt 21-25

Wprowadzone zmiany mają charakter redakcyjny.

§ 2 pkt 26

Racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy powinno obejmować również 
działania mające na celu bardzo dokładne i kompleksowe weryfikowanie wniosków osób 
ubiegających się o pomoc mieszkaniową, w celu udzielania pomocy mieszkaniowej 
wyłącznie osobom do tego uprawnionym, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 
2005 Nr 31 poz. 266 z późn. zm.). 

§ 2 pkt 27

Wprowadzenie przedmiotowego zapisu ma również na celu umożliwienie „uszczelnienia” 
systemu udzielania pomocy mieszkaniowej oraz realizacji wyroków eksmisyjnych. 


