
ZARZĄDZENIE  NR 2757/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

                                             Z DNIA 2 grudnia 2009 r.

w sprawie szczegółowych zasad działań podejmowanych w ramach realizacji uchwały 
nr LV/699/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany 
wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w 
których Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych 
działań.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 2, art. 3, art. 3a, art. 12 ust. 2, art. 22, 23, 24, 29 
ust. 1d ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) oraz § 2 
ust. 4 uchwały nr LV/699/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany wysokości 
udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miejska Kraków jest 
właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań – zarządza się, co następuje:

§ 1

Niniejsze zarządzenie szczegółowo określa zasady działań podejmowanych w ramach realizacji 
uchwały nr LV/699/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany 
wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których 
Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań.

      § 2

1. Wyraża się zgodę na ponoszenie kosztów notarialnych i sądowych związanych ze zmianą
wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których 
Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali, po uprzednim: 

a) złożeniu przed upływem 2 lat od dnia otrzymania poprawnej inwentaryzacji architektoniczno 
– budowlanej a w przypadku otrzymania takiej inwentaryzacji przed wejściem w życie 
uchwały określonej w § 1 niniejszego zarządzenia, w terminie 2 lat od wejścia w życie 
uchwały pisemnego wniosku przez zainteresowaną wspólnotę mieszkaniową w sprawie 
zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie) na 
zasadach uregulowanych uchwałą,

b) pisemnym wyrażeniu zgody przez wszystkich właścicieli wyodrębnionych lokali na zmianę 
(sprostowanie) wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej określonych na podstawie 
zbiorczej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku objętego wnioskiem, 



c) złożeniu przez właścicieli wszystkich wyodrębnionych lokali usytuowanych w budynku 
objętym wnioskiem pisemnych oświadczeń o zrzeczeniu się względem Gminy Miejskiej 
Kraków spłat i dopłat (wzajemnych rozliczeń) wynikających ze zmiany (sprostowania) 
wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

2. Zgoda, o której w mowa w ust. 1, może być wyrażona wyłącznie po ustaleniu, iż przemawia 
za tym interes ekonomiczny Gminy Miejskiej Kraków, wykazany w oparciu o prognozę cen 
uzyskanych ze sprzedaży lokali oraz kosztów poniesionych przez Gminę na zmianę 
wysokości udziałów  w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie).

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje przypadków:
a) gdy toczy się postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
b) powzięcia pisemnej informacji o roszczeniach osób trzecich zgłoszonych w stosunku do 

nieruchomości objętych wnioskiem,
c) stwierdzenia innych przeszkód prawnych dla podjęcia takich działań,
d) gdy nie leży to w interesie Gminy Miejskiej Kraków.

§ 3

Czynności zmierzające do zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych 
(poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali mogą 
być podejmowane również w przypadku braku wniosku wspólnoty mieszkaniowej, gdy 
przemawia za tym interes Gminy Miejskiej Kraków. Koszty jak wyżej zmiany wysokości 
udziałów ponosi Gmina Miejska Kraków.

        § 4

Ponoszenie kosztów, o których mowa w § 2 ust 1, przez Gminę Miejską Kraków jest możliwe 
wyłącznie w zakresie środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miejskiej Kraków 
na dany rok kalendarzowy.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziału Skarbu Miasta i Wydziału 
Mieszkalnictwa.

     § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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