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Podstawowe dane dotyczące miasta Krakowa44: 
1. Liczba mieszkańców  

2006 2007 2008 2009 
757 430 756 629 756 267 756 583 

 
2. Stan zasobu – struktura i wielkość zasobów mieszkaniowych w Krakowie 

 2005 2006 2007 
Liczba mieszkań (w tys.) 293,3 299,8 304,7 
Liczba izb (w tys.) 927,8 947,6 962,6 
Powierzchnia użytkowa mieszkań (w mln m2) 16,41 16,80 17,3 

 
3. Wskaźniki mieszkaniowe 

 2005 2006 2007 
Przeciętna liczba osób na 1 izbę 0,82 0,80 0,79 
Przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu 2,58 2,52 2,48 
Przeciętna pow. użytkowa mieszkania na 1 osobę 21,7 22,2 22,6 
Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 387,6 396,4 402,5 

 
4. Mieszkania oddane do użytku  

 2005 2006 2007 
Liczba oddanych mieszkań 4 557 6 612 4 922 
Powierzchnia oddanych mieszkań w m2  303 877  400 877  342 818 
Przeciętna pow. użytkowa 1 mieszkania w m2 66,6 60,6 69,7 

      

Obecnie zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Kraków powstały po 1 stycznia 1990 
roku, liczy sobie 1633 lokale mieszkalne, położone w 44 budynkach, rozproszonych zwykle 
po kilka w różnych rejonach miasta. 

Rada Miasta Krakowa uchwałą nr XXIV/289/07 z dnia 24.10.2007 r. przyjęła „Wielo-
letni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 
2007-2012”, w którym zawarto m.in. ograniczenia w dysponowaniu lokalami, polegające na 

                                                
44 Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie. 
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tym, że samodzielne lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miejskiej Kraków i położone w centralnej strefie miasta, której granice zostały precyzyjnie 
ustalone w powołanej na wstępie uchwale, odzyskane w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania 
umowy najmu oraz uzyskane w innej formie nie są przeznaczone na wynajem związany z re-
alizacją pomocy mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków, z wyjątkiem budynków stanowią-
cych w całości własność Gminy Miejskiej Kraków lub skarbu państwa.  

Lokale mieszkalne, o których mowa wyżej, przeznacza się: 

a/ w pierwszej kolejności do zbycia w trybie zamiany za lokale, których struktura oraz 

standard uzasadniają przeznaczenie ich na realizację wyroków zobowiązujących Gminę 

Miejską Kraków do dostarczenia lokalu socjalnego lub zamiennego, 

b/ po dwukrotnym nieskutecznym postępowaniu, o którym mowa w p. a/, lokale prze-

znacza się do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego, 

c/ po dwukrotnym nieskutecznym przetargu, o którym mowa w p. b/, lokale przeznacza 

się na wynajem w trybie aukcji na zasadach czynszu wolnorynkowego. 

 
Zasób mieszkaniowy towarzystw budownictwa społecznego. W ramach rządo-

wego programu rozwoju mieszkalnictwa w roku 1996 weszła w życie ustawa o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Stworzyła ona ramy prawne powstania 
towarzystw budownictwa społecznego.  

Gmina Miejska Kraków ma obecnie udziały w dwóch towarzystwach budownictwa 
społecznego: 
 TBS Krak–System SA 17% akcji (PBP Chemobudowa – 78%, Hydrosolar – 5%); 
 Krakowskie TBS Sp. z o.o. 17,99% udziału (Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków – 

47,84% Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” – 34,17%). 
Dzięki współpracy Gminy Miejskiej Kraków z różnymi towarzystwami budownictwa 

społecznego (przez pewien czas działało ich w Krakowie ok. 10) z tej formy pomocy miesz-
kaniowej skorzystały w latach ubiegłych łącznie 933 rodziny. 

 

Rok Liczba mieszkań  
z udziałem Gminy 

Liczba mieszkań  
ogółem 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

33 
97 

109 
67 
59 

100 
468 

0 
0 
0 

64 
146 
261 
443 

1021 
443 
913 
668 
722 
209 

Razem 933 4890 
 
Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina po 2004 r. nie zawarła nowych umów z towarzy-

stwami budownictwa społecznego. Jest to efekt sytuacji powstałej w ostatnich latach na ryn-
ku krakowskim, na którym oferta TBS-ów jest znikoma. Znalazło to niestety odzwierciedlenie 
również w postępowaniach ogłoszonych przez Gminę Miejską Kraków, których celem było 
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nabycie prawa do wielokrotnego kierowania wytypowanych przez Gminę osób do zawarcia 
umów najmu. Postępowania przeprowadzone w latach 2004-2006 zostały unieważnione, 
ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta TBS-u. 

 
Zasady powiększania mieszkaniowego zasobu Gminy zostały zawarte w uchwale 

nr XXIV/289/07 z dnia 24.10.2007 r., w której określono następujące sposoby uzyskiwania 
lokali mieszkalnych: 
1. Coroczne uzyskanie ok. 200 lokali mieszkalnych z naturalnego ruchu ludności.  
2. Za priorytetowe uznaje się następujące działania: 

a/  uzyskiwanie lokali mieszkalnych poprzez ich zakup od różnych podmiotów dysponu-
jących mieszkaniami, w tym od właścicieli mieszkań na rynku wtórnym lub spółdzielni 
mieszkaniowych, 

b/  nabywanie budynków i ich adaptacja na cele mieszkalne,  
c/  uzyskiwanie lokali socjalnych o niższym standardzie i lokalizowanych mniej atrakcyj-

nie lub nieatrakcyjnie dla zabudowy komercyjnej, 
d/  przejmowanie budynków od dłużników Miasta i ich adaptacja na cele mieszkalne, 
e/ adaptacja lokali użytkowych na cele mieszkalne według zasad określonych w sto-

sownym zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa. 
3.  Przyjmuje się, że w ramach posiadanych środków Gmina Miejska Kraków będzie zawie-

rać wieloletnie kontrakty na wybudowanie mieszkań socjalnych i zamiennych, przezna-
czając na ten cel własne tereny budowlane. Taki sposób uzyskiwania mieszkań pozwala 
na racjonalne wykorzystanie posiadanych środków. Gmina ma wpływ na dostosowanie 
nowo powstających budynków do własnych potrzeb, uzyskując lokale o odpowiednim 
standardzie i wielkości.  

4. Uznaje się za konieczne działanie uzupełniające: uzyskiwanie mieszkań w trybie realiza-
cji budownictwa na terenach Gminy za uprzednią zgodą Rady Miasta Krakowa, pod wa-
runkiem, że realizowane są pojedyncze, wielolokalowe budynki mieszkalne. 

5. Jako działania wspomagające, uznaje się: 
a/ współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi, 
b/ priorytet dla mieszkalnictwa i budownictwa w planowaniu przestrzennym. 

6. Nowe lub przebudowane budynki mieszkalne, w których uzyskiwane są nowe  
lokale mieszkalne, powinny spełniać wymagania określone we właściwych przepisach  
prawa budowlanego, dotyczących technicznego przystosowania do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 

W ramach realizacji zawartej we wrześniu 2005 r. umowy między Gminą Miejską 
Kraków a konsorcjum firm, której przedmiotem było zaprojektowanie i realizacja zespołu bu-
dynków wielorodzinnych w rejonie ulic Magnolii i Sąsiedzkiej w 2007 r. rozpoczął się odbiór 
pierwszych 80 Kraków a konsorcjum firm, której przedmiotem było zaprojektowanie i realiza-
cja zespołu budynków wielorodzinnych w rejonie ulic Magnolii i Sąsiedzkiej w 2007 r. rozpo-
czął się odbiór pierwszych 80 lokali mieszkalnych w pięciu budynkach mieszkalnych. Proto-
kół odbioru podpisany został w styczniu 2008 r. Zakończenie realizacji tej inwestycji, zgodnie 



 

 112 

z umową, nastąpiło we wrześniu b.r. Gmina uzyskała łącznie 290 lokali mieszkalnych 
w 9 budynkach mieszkalnych. 

W bieżącym roku kontynuowane jest uzyskiwanie lokali mieszkalnych poprzez adap-
tacje budynków na cele mieszkalne (w 2007 r. zostały odebrane 33 lokale, dalszych 68 lokali 
zostanie odebranych w 2008 r. w ramach kontynuowanych inwestycji). Obecnie w trakcie 
opracowywania jest dokumentacja techniczna dla inwestycji, dzięki którym uzyskane zostaną 
dalsze 42 lokale. 

Obecnie prowadzone są analizy różnych terenów pod kątem możliwości ich zabudo-
wy budynkami komunalnymi z lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi, których 
brak Gmina odczuwa najbardziej. Największym problemem jest znalezienie lokalizacji, po-
zwalającej na uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji koniecznych do realizacji zabudowy 
mieszkaniowej, a jednocześnie położonej na peryferiach miasta, w oddaleniu od istniejącej 
zabudowy, co mogłoby pozwolić na uniknięcie protestów okolicznych mieszkańców. 

Należy zaznaczyć, iż w 2007 r. firma Contract Konsulting Kumela i Wspólnicy 
Sp. Jawna, opracowała „Analizę porównawczą realizacji przedsięwzięcia, w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego, polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych”. Analiza wykazała, że najkorzystniejszym wariantem realizacji przedsięwzięcia jest 
realizacja inwestycji przez Gminę Miejską Kraków z własnych środków przy częściowym fi-
nansowaniu kredytem mieszkaniowym. 

Katarzyna Bury 
Urząd Miasta Krakowa – Wydział Mieszkalnictwa, Kraków 
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MOŻLIWOŚCI TWORZENIA ZASOBU MIESZKAŃ NA WYNAJEM  
WE WROCŁAWIU 

OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING RENTAL FLAT RESOURCES IN WROCŁAW, 
POLAND 

 
Przedstawiam uwagi do dyskusji na temat możliwości tworzenia zasobu mieszkań na 

wynajem oraz zasad ich najmu w różnych formach własności z punktu widzenia właściciela 
mieszkań, jakim jest gmina Wrocław. 

Gmina jest szczególnym podmiotem w sprawach mieszkaniowych, bowiem zadania 
własne samorządu gminnego nałożone ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16 
z 1990 r. poz. 95 z późn. zm.) w art. 7 obejmują m.in. gminne budownictwo mieszkaniowe. 
Z powyższej podstawy wynika obowiązek tworzenia przez gminy zasobu komunalnego, 
uszczegółowiony w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 4 ust. 1 nakłada na gminę zadanie tworzenia 
warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, oraz w ust. 2 
tego artykułu wskazuje, że Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, 
zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe go-
spodarstw domowych o niskich dochodach. Z ustawy tej wynikają również znaczne ograni-
czenia dla gminy jako właściciela mieszkań. 


