
ZARZĄDZENIE Nr 3497/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 14.12.2017 r.

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. uzupełnienia w bazie danych ewidencji 
gruntów i budynków informacji o podmiotach zarządzających bądź gospodarujących 
nieruchomościami będącymi wyłączną własnością Gminy Miejskiej Kraków

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1868) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół zadaniowy ds. uzupełnienia w bazie danych ewidencji 
gruntów i budynków informacji o podmiotach zarządzających bądź gospodarujących 
nieruchomościami będącymi wyłączną własnością Gminy Miejskiej Kraków, zwany dalej 
Zespołem, w składzie:
Przewodniczący Zespołu:

1) Andrzej Karpierz – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji UMK
Zastępca Przewodniczącego Zespołu:

2) Anna Wójcik - Wydział Geodezji UMK
Członkowie Zespołu:

3) Łukasz Socha - Wydział Geodezji UMK
4) Joanna Fusińska-Borek - Wydział Skarbu Miasta UMK
5) Andrzej Cyran- Wydział Skarbu Miasta UMK
6) Agnieszka Rudnicka-Drabik - Wydział Spraw Administracyjnych UMK
7) Beata Kudrys - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
8) Marcin Paradyż - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
9) Łukasz Pawlik - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) koordynowanie działań Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych w zakresie dotyczącym identyfikacji podmiotów zarządzających lub 
gospodarujących nieruchomościami będącymi wyłączną własnością Gminy Kraków, 
co do których w bazie danych ewidencji gruntów i budynków brak jest informacji 
dotyczących powyższych podmiotów;

2) przekazywanie wyników ustaleń Zespołu Wydziałowi Geodezji w celu aktualizacji 
bazy danych ewidencji gruntów i budynków na zasadach i trybie wynikającym z 
przepisów odrębnych, regulujących sposób prowadzenia ewidencji gruntów i 
budynków oraz zakres gromadzonych w niej danych.

§ 3. Zakres działania Zespołu nie obejmuje nieruchomości będących wyłączną 
własnością Gminy Kraków, co do których w bazie danych ewidencji gruntów i budynków 
brak jest informacji o podmiotach zarządzających lub gospodarujących tymi 
nieruchomościami:

1) które zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków stanowią w całości użytek 
gruntowy „dr” (drogi) i znajdują się w zarządzie ZIKiT,



2) będących w całości drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach 
publicznych,

3) położonych w całości w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących w zarządzie 
ZIKIT  

§ 4. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, w razie nieobecności 
Przewodniczącego jego zadania realizuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 5. Przewodniczący ustala terminy posiedzeń Zespołu i informuje o nich wszystkie 
osoby wymienione w § 1, Zespół Radców Prawnych oraz osoby zaproszone do udziału w 
pracach Zespołu. Terminy spotkań wynikają z bieżących potrzeb, spotkania odbywają się 
jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia może wystąpić 
każdy z członków Zespołu.

§ 6. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby 
niebędące członkami Zespołu.

§ 7. Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół.

§ 8. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Geodezji.

§ 9. Obsługę prawną Zespołu zapewnia Zespół Radców Prawnych, którego 
przedstawiciel jest zapraszany na każde posiedzenie Zespołu. 

§ 10. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby 
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, 
zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem prac Zespołu w drodze 
korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez  członków Zespołu (tryb obiegowy). 

§ 11. W terminie 2 miesięcy od daty powołania Zespołu rozważona zostanie 
możliwość zbiorczej aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków o informacje 
dotyczące podmiotów zarządzających lub gospodarujących nieruchomościami gminnymi w 
oparciu o obowiązujące akty normatywne (w szczególności statuty jednostek 
organizacyjnych) oraz analizę bazy danych ewidencji gruntów i budynków. 

§ 12. W stosunku do pozostałych (po działaniach wskazanych w § 11)  działek,  na 
każdym posiedzeniu Zespołu przedmiotem analiz co do wskazania podmiotu zarządzającego 
lub gospodarującego nieruchomościami gminnymi będzie co najmniej 100 działek, których 
lista zostanie przesłana uprzednio do członków Zespołu nie później niż 2 tygodnie przed datą 
posiedzenia Zespołu.

§ 13. Działania Zespołu mają charakter cykliczny i Zespół przedkłada Dyrektorowi 
Magistratu kwartalne sprawozdania ze swojej pracy w terminie do 15 dnia miesiąca 
następującego po zakończeniu danego kwartału.

§ 14. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji

§ 15. Zarządzenie wchodzi życie z dniem podpisania.


