UCHWAŁA NR LXXVIII/679/01
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 maja 2001 r.

zmieniająca uchwałę Nr LXXI/610/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Krakowa,
na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i
Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734,
Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr
48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041/ art. 13 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838,
Nr 86 poz. 958/, § 3 ust. 1 i § 4-6 oraz § 7 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych /Dz. U. Nr 51 poz. 608/, Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr LXXI/610/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Krakowa na obszarze
charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych wprowadza się następujące
zmiany:
1/ w § 2 skreśla się ust. 2,
2/ § 6 otrzymuje brzmienie :
„§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Miasta
Krakowa”.
3/ w załączniku do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany :
a/ pkt 2.1. otrzymuje brzmienie:
„2.1. za czas parkowania do pół godziny 1,00 zł,”
b/ pkt 3.3. otrzymuje brzmienie:
„3.3. abonament postojowy na jeden miesiąc kalendarzowy stawka opłaty wynosi
250,00 zł,”
c/ pkt 3.7. otrzymuje brzmienie:
„3.7 abonament postojowy roczny dla przedstawicielstw państw obcych dla pojazdów
oznaczonych symbolami CD lub CC, honorowych obywateli Miasta Krakowa we
wszystkich wymienionych przypadkach na pojazdy będące ich własnością stawka
opłaty wynosi
0,00 zł”

- 2 d/ pkt 3.8. otrzymuje brzmienie:
„3.8. abonament miesięczny dla pojazdów będących własnością instytucji budżetowych,
organizacji społecznych, wyznaniowych, politycznych związków i organizacji
zawodowych we wszystkich wymienionych przypadkach mających siedzibę w obszarze
określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie określenia obszaru
charakteryzującego się znacznym deficytem miejsc postojowych
stawka opłaty na pojazdy wynosi
100,00 zł.”
e/ pkt 3.9. otrzymuje brzmienie :
„3.9. abonament postojowy roczny dla pojazdów Radnych Miasta Krakowa
i Przewodniczących Rad Dzielnic, członków Zarządu Miasta Krakowa, urzędującego
Prezydenta Miasta Krakowa oraz Prezydentów, którzy sprawowali funkcję począwszy
od lipca 1990 r., Radnych Województwa Małopolskiego, członków Zarządu
Województwa Małopolskiego, członków Zarządu Powiatu Krakowskiego, Posłów i
Senatorów z terenu Województwa Małopolskiego, organizacji określonych w ustawie z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.),
ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz. 92), ustawie z dnia 30
maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35,
poz. 194 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
Nr 55, poz. 234 z późn. zm.), której siedziba jest hipoteczną własnością i mieści się na
obszarze określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie określenia
obszaru charakteryzującego się znacznym deficytem miejsc postojowych, na pojazdy
będące
ich
własnością
stawka
opłaty
na
pojazd
wynosi
25,00 zł”
f/ pkt. 3.10. i pkt. 3.11. skreśla się.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 3.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do opracowania i ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały Nr LXXI/610/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Krakowa na obszarze
charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych uwzględniającej zmiany
wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa.
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