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Szanowny Panie Prezydencie, 

Zwracam się do Pana w sprawie lokalu mieszkalnego  zlokalizowanego na 
. W 2013 osoba użytkująca należący do gminy lokal mieszkalny rozpoczęła procedurę 

jego wykupu. W celu przeprowadzenia procedury konieczne było przedłożenie dokumentów 
dotyczących dziedziczenia po zmarłej matce męża wnioskodawczyni. Proces ten nie był prosty 
z uwagi na problemy z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji od rodziny zmarłej. W 2018 zmarł 
mąż wnioskodawczyni. W 2016 roku nie mogła Ona przedłożyć wymaganych dokumentów 
związanych z dziedziczeniem, więc zwróciła się do Urzędu Miasta Krakowa z prośbą o 
przedłużenie terminu do czasu załatwienia spraw spadkowych z rodziną. Przedłożyła także 
później dokument rozdzielności majątkowej z mężem, w odpowiedzi UMK stwierdził, że nie 
zwalnia jej to z obowiązku wyjaśnienia kwestii spadkowych bo jego matce. Dokumenty te 
udało się uzyskać dopiero w lutym 2021 roku, po czym wnioskodawczyni złożyła ponowny 
wniosek do UMK o wznowienie procedury wykupu mieszkania. W odpowiedzi została 
poinformowana, że z uwagi na niedostarczenie wcześniej dokumentów procedura została 
zakończona, a zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkania nie są sprzedawane. 

Zwracam się do Pana z prośbą o zweryfikowania czy w powyższej sprawie nie ma 
możliwości wznowienia prowadzonego wcześniej postępowania. Wnioskodawczyni składała 
odpowiednie dokumentu i informacje dotyczące kwestii formalnych, na które nie miała 
wpływu. W związku z tym postępowania w sprawie wykupu mogłoby być wstrzymane do czasu 
uzyskania pełnej dokumentacji. Jak widać po terminach i wydarzeniach sprawa była bardzo 
ciężka dla wnioskodawczyni. Wznowienie postępowania dałoby jej szansę na wykup lokalu, w 
którym od wielu lat zamieszkiwała. 

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

Z poważaniem 

   Łukasz Sęk 

[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej; jawność wyłączył Ryszard Marek Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych]




