
         

ZARZĄDZENIE NR 350/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 26 lutego 2009 r.

w sprawie zasad stosowania kryteriów wyboru lokali mieszkalnych, których przejęcia 
na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości 
zabudowanych budynkami wielolokalowymi będzie dochodzić Gmina Miejska Kraków.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 2 uchwały Nr L/654/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 
2008r. w sprawie zasad znoszenia współwłasności zabudowanych budynkami wielolokalowymi nieruchomości, 
stanowiących w części własność Gminy Miejskiej Kraków – zarządza się, co następuje: 

§ 1

Postanawia się - w celu wyboru lokali mieszkalnych, jakich przejęcia na wyłączną odrębną 
własność będzie dochodzić Gmina Miejska Kraków w wyniku zniesienia współwłasności 
zabudowanych budynkami wielolokalowymi nieruchomości – ustalić następujące wagi 
kryteriów wymienionych w § 2 uchwały Nr L/654/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 
września 2008 r. w sprawie zasad znoszenia współwłasności zabudowanych budynkami 
wielolokalowymi nieruchomości, stanowiących w części własność Gminy Miejskiej Kraków: 
1. Dla kryterium - okres najmu lokalu mieszkalnego ustalony w oparciu o ważny tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu, który został wydany przez odpowiedni organ lub sąd. W przypadku,
gdy okres zameldowania najemcy w lokalu mieszkalnym jest dłuższy niż okres pozostawania 
w stosunku najmu tego lokalu bierze się pod uwagę okres zameldowania – ustalić możliwość 
przyznania maksymalnie 40 punktów. 
2. Dla kryterium - orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności najemcy lokalu 
mieszkalnego lub całkowita jego niezdolność do pracy i całkowita niezdolność do 
samodzielnej egzystencji lub I grupa inwalidzka; dotyczy to również osób wspólnie 
zamieszkujących i zameldowanych na pobyt stały z najemcą pozostających z najemcą w 
stosunku pokrewieństwo I stopnia – ustalić możliwość przyznania maksymalnie 20 punktów.
3. Dla kryterium stanowiącego, iż - przy wyborze lokali mieszkalnych, których przejęcia na 
wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości będzie 
dochodzić Gmina Miejska Kraków brane będą po uwagę lokale, w których na jedną osobę 
zamieszkującą i zameldowaną na pobyt stały w lokalu mieszkalnym przypada mniejsza 
powierzchnia tego lokalu – ustalić możliwość przyznania maksymalnie 20 punktów.
4. Dla kryterium - posiadanie przez najemcę dzieci małoletnich oraz uczących się (do 25 roku 
życia), będących na utrzymaniu najemcy – ustalić możliwość przyznania maksymalnie 20 
punktów. 



§ 2

W celu udokumentowania orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności lub całkowitej 
niezdolności do pracy i całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji lub I grupy 
inwalidzkiej, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia, najemca lokalu
mieszkalnego winien przedłożyć:

1. Zaświadczenie o poruszaniu się na wózku inwalidzkim.
2. Orzeczenie potwierdzające: znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą 

niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, I grupę 
inwalidzką.

§ 3

W przypadku posiadania przez najemcę dzieci małoletnich oraz uczących się (do 25 roku 
życia), będących na utrzymaniu najemcy - w przypadku podniesienia tego kryterium w 
złożonym przez najemcę wniosku – w celu udokumentowania powyższej okoliczności 
najemca jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie szkół lub uczelni dotyczące pobierania 
nauki i odpis skrócony aktu urodzenia wyżej wymienionych.

§ 4

Podstawę ustalenia powierzchni lokalu mieszkalnego przypadającej na jedną osobę 
zamieszkującą i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, stanowić będzie inwentaryzacja 
techniczna budynku, w którym lokal mieszkalny jest usytuowany lub inwentaryzacja lokalu 
mieszkalnego, zaś w przypadku braku inwentaryzacji inna dokumentacja, na podstawie której 
będzie możliwe określenie powierzchni lokalu mieszkalnego.

§ 5

Wykaz lokali mieszkalnych - sporządzony na podstawie weryfikacji przeprowadzonej 
stosownie do kryteriów opisanych w § 1 niniejszego zarządzenia - których przejęcia na 
wyłączną odrębną własność będzie dochodzić Gmina Miejska Kraków w wyniku zniesienia 
współwłasności nieruchomości – będzie wymagał uzyskania pozytywnych opinii 
merytorycznych komisji Rady Miasta Krakowa ds. gospodarowania mieniem i spraw 
mieszkaniowych.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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