
ZARZĄDZENIE Nr 1614/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr 
[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: 
Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych 
Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu 
Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonego przy ul. Miechowity w Krakowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730,935 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części 
zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie 
jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena 
Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami 
Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] 
usytuowanego w budynku nr 8 położonego przy ul. Miechowity w Krakowie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Druk nr                                                                            projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA Nr

RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej 
kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie 
danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - 
Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami 
Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] 
usytuowanego w budynku nr 8 położonego przy ul. Miechowity w Krakowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935 ), art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 624, 820 ), uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania od Pani [wyłączenie jawności w zakresie 
danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - 
Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami 
Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] 
zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr 
[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: 
Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych 
Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu 
Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonego przy ul. Miechowity w Krakowie, z 
własnością którego związany jest udział w nieruchomości wspólnej stanowiącej prawo 
użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 943 obr. 23, jednostka 
ewidencyjna Śródmieście objętej księgą wieczystą nr KR1P/00100412/7 oraz budynku i 
urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 20/1000 
części, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00397339/9 nabytego od 
Gminy Miejskiej Kraków na podstawie aktu notarialnego z dnia 03 marca 2008 r. Rep. A nr 
922/2008. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
Aktem notarialnym Rep. A nr 922/2008 z dnia 03 marca 2008 r. Pani [wyłączenie 

jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność 
wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli 
Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]nabyła od Gminy Miejskiej Kraków 
lokal mieszkalny nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 
i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 
2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji 
Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami 
oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położony w budynku przy 
ul. Miechowity 8 w Krakowie z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 90% udzielonej od 
ceny sprzedaży tego lokalu. 

Następnie w dniu 05 marca 2009r. Pani [wyłączenie jawności w zakresie danych 
osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( 
tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat 
Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami 
oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] zawarła przedwstępną umowę 
kupna lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie 
art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 
r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego 
Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 19 na os. Dywizjonu 303 w 
Krakowie z Państwem [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 
922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego 
Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta].

Aktem notarialnym z dnia 22 kwietnia 2009r. Rep. A nr 5015/2009 Pani [wyłączenie 
jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena 
Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami 
Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] zbyła 
lokal mieszkalny nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 
922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego 
Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] przy ul. Miechowity 8 na rzecz Państwa [wyłączenie 
jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena 
Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami 
Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]za 
cenę w kwocie 330.000,00zł, przy czym kwotę 20.000,00zł otrzymała w dniu zawarcia 
umowy; kwotę 170.000,00zł wpłacono na jej rachunek bankowy w dniu 23 kwietnia 2009r. 
oraz kwotę 140.000,00zł również wpłacono na jej rachunek bankowy w dniu 27 kwietnia 
2009r.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Rep. A nr 3711/2009 w/w 
nabyła lokal mieszkalny nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 
1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 



poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego 
Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położony w budynku nr 19 na os. Dywizjonu 303 od 
Państwa [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność 
wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 
Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu 
Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]za cenę w kwocie 300.000,00zł, przy czym, kwotę 10.000,00 
zł zapłaciła w dniu 28 kwietnia 2009r. Państwu [wyłączenie jawności w zakresie danych 
osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( 
tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat 
Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami 
oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta], natomiast kwota 290.000,00zł 
została przekazała przelewem bankowym w dniu 28 kwietnia 2009 r. 

Pismem z dnia 12 stycznia 2017r. Pani [wyłączenie jawności w zakresie danych 
osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( 
tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat 
Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami 
oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]poinformowała, że sprzedała 
przedmiotowe mieszkanie, a za pieniądze jakie uzyskała z jego sprzedaży kupiła mieszkanie 
na os. Dywizjonu 303 19/[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 
6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 
922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego 
Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]. 

Jak wynika z przedłożonych przez Panią [wyłączenie jawności w zakresie danych 
osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( 
tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat 
Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami 
oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]dokumentów część ceny 
uzyskanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych 
osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( 
tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat 
Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami 
oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. 
Miechowity 8 w Krakowie w kwocie 22.702,00 zł nie została przeznaczona na nabycie lokalu 
mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); 
jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego 
Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 19 na os. Dywizjonu 303. 
W związku z powyższym powstał obowiązek zwrotu przez w/w części zwaloryzowanej 
bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym 
w dacie zawierania powyższych umów obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty 
powstaje w przypadku, gdy zbycie lokalu mieszkalnego nabytego od Gminy Miejskiej 
Kraków nastąpiło przed upływem 5 lat od daty jego nabycia. Nie zachodzi obowiązek zwrotu 
bonifikaty jeżeli zostaną spełnione przesłanki przewidziane w art. 68 ust. 2a, w świetle 
którego środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, w tym przypadku nr [wyłączenie 



jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena 
Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami 
Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] 
położonego w budynku przy ul. Miechowity 8, w ciągu 12 miesięcy zostaną przeznaczone na 
nabycie innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej 
na cele mieszkaniowe.

W uchwale z dnia 26.01.2012r. nr III CZP 87/11 Sąd Najwyższy zważył, iż wykładnia 
literalna w/w przepisu prowadzi do wniosku, że skoro podstawą dla zachowania kwoty 
bonifikaty przez nabywcę lokalu od gminy jest przeznaczenie środków uzyskanych ze 
sprzedaży na kupno nowego lokalu, to chodzi o całość tych środków. W uzasadnieniu do w/w 
uchwały Sąd podniósł, iż  „nabywca lokalu mieszkalnego z bonifikatą, który zbył ten lokal 
przed upływem 5 lat od dnia nabycia, ma obowiązek zwrotu części bonifikaty w wysokości 
proporcjonalnej do kwoty uzyskanej ze zbycia, nieprzeznaczonej na nabycie innego lokalu 
mieszkalnego”. Powyższe stanowisko zostało również potwierdzone w wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 5.07.2012r. IV CSK 602/11.

Dodatkowo jak wynika z uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 
2012r. sygn. akt III CZP 4/12: „ (…) wyraża się zapatrywanie, że przesłankę przeznaczenia 
środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu z bonifikatą na nabycie innego lokalu albo 
nieruchomości należy uznać za spełnioną także w razie przeznaczenia środków uzyskanych ze 
sprzedaży na koszty nabycia lokalu, takie jak opłaty notarialne, sądowe oraz podatki, ale nie 
na koszty kredytu bankowego”. 

Mając powyższe na uwadze zgodnie z art. 68 ust. 2 i 2a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, pismem z dnia 27 stycznia  2017 r. wezwano Panią [wyłączenie jawności w 
zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - 
Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami 
Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]do 
zapłaty na rzecz Gminy Miejskiej Kraków kwoty w wysokości 19 746,97 zł (słownie złotych: 
dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć 97/100), tytułem zwrotu części 
zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w 
zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - 
Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami 
Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] 
usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 8 położonym przy ulicy Miechowity w Krakowie 
oraz od kwoty I opłaty udzielonej z tytułu użytkowania wieczystego, zastosowanej przy 
zbywaniu tego lokalu.

Wysokość udzielonej bonifikaty wynosiła 90% ceny nieruchomości obejmującej lokal 
mieszkalny w kwocie 272 299,00zł, w takiej samej wysokości została udzielona bonifikata od 
kwoty I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tj. w kwocie 1 862,76zł. Z przedłożonych 
przez Panią [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); 
jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego 
Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]dokumentów wynika, że na nabycie lokalu 
mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); 
jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego 



Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku  nr 19 na os. Dywizjonu 303 
przeznaczyła kwotę 307 298,00zł, co odpowiada 93,12% udzielonej bonifikaty.

W odpowiedzi na powyższe Pani [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na 
podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów 
Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli 
Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]pismem z dnia 09 lutego 2017 r. zwróciła się 
o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty podnosząc, iż „środki pozostałe po 
sprzedaży mieszkania na ul. Miechowity 8/[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na 
podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów 
Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli 
Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] w kwocie 22 702,00zł, których nie 
przeznaczyła na zakup lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych 
osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( 
tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat 
Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami 
oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 19 na 
os. Dywizjonu 303 w całości przeznaczone zostały na remont tego mieszkania. Systemem 
gospodarskim zostały wymienione podłogi w całym mieszkaniu, wstawiona ścianka działowa 
pomiędzy przedpokojem, a pokojem, przeprowadzony kompleksowy remont kuchni łącznie z 
nowymi meblami i sprzętem AGD. Zmienione były również parapety oraz płytki podłogowe i 
ścienne. Wszystkie te remonty przeprowadzane były własnymi siłami, tak aby zminimalizować 
koszty tak, żeby te 22 702,00zł wystarczyło na ich przeprowadzenie”. Ponadto jak 
oświadczyła wnioskodawczyni „na potwierdzenie remontu niestety nie posiadam rachunków, 
faktur, które wyrzuciłam po upływie 5 lat, od przeprowadzonego w 2009 r. remontu”.

Dokonując analizy przedmiotowej sprawy w oparciu o bazę ELUD Viewer oraz 
moduł PESEL, aplikację ŹRÓDŁO ustalono, że aktualnie Pani [wyłączenie jawności w zakresie 
danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - 
Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami 
Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]nie 
posiada zarówno stałego jak i czasowego zameldowania. Na pobyt stały była zameldowana 
pod adresem ul. Sienkiewicza 9/[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie 
art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 
r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego 
Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta], Chrzanów do dnia 19.08.2016 r. Natomiast na pobyt 
czasowy była zameldowana po adresem  ul. Prądnicka 58/[wyłączenie jawności w zakresie 
danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - 
Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami 
Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta], 31-
202 Kraków do dnia 06.06.2017 r.

Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr KR1P/00383171/2 prowadzonej dla lokalu 
mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); 
jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego 
Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 60 na os. Dywizjonu 303 w 



Krakowie, umową Rep A nr 1685/2011 z dnia 21 marca 2011r. Pani [wyłączenie jawności w 
zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - 
Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami 
Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]zbyła 
w/w lokal na rzecz Państwa [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 
1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 
poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego 
Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta].

Przepis art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje możliwość 
odstąpienia przez właściwy organ od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w innych 
przypadkach nie przewidzianych przez art. 68 ust 2a pkt 1-5 ww. ustawy. 

Wniosek Pani [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 
922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 
Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego 
Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Mienia 
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa (opinia nr 665/17 z dnia 11 kwietnia 2017 
r.) i Komisję Budżetową Rady Miasta Krakowa (opinia nr 774/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.).

Przedstawiony stan faktyczny przedmiotowej sprawy może być rozpatrzony na 
podstawie art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tak więc właściwy organ w 
innych przypadkach niż taksatywnie wymienione w art. 68 ust 2a powyższej ustawy może 
odstąpić od żądania zwrotu części kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji pod 
warunkiem, że zgodę na to wyrazi rada gminy w drodze uchwały.  


