
 
 
 
 

 
 

ZARZĄDZENIE  NR 672/2003  
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 20 maja 2003 r. 

 
 
 

w sprawie określenia stref na obszarze Krakowa, w których pobiera się podwyższone 
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektu handlowego lub reklamy. 
 

Na  podstawie   art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.19 ust.5 i art.40 ust.7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz.838 ze zm.) i § 10 a ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych ( Dz. U Nr 6, poz. 33 ze zm) , w 
związku z art.99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.), zarządza się co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustala się strefę I dróg przebiegających przez centrum miasta, w której za umieszczenie 

obiektu handlowego lub reklamy pobiera się opłaty podwyższone o 100% w stosunku do 
stawek określonych w § 10a ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 
roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. 

 
Strefa I obejmuje obszary miasta ograniczone niżej wymienionymi ulicami, przy czym 
ulice te wchodzą w jej skład. 

 
Al.29-Listopada ( od  ul.Prandoty w kierunku centrum miasta ) 
Al.Słowackiego 
Al.Mickiewicza 
Al.Krasińskiego 
ul.M.Konopnickiej 
ul.Kamieńskiego ( od ul.M.Konopnickiej od Al.Powstańców Śląskich ) 
Al.Powstańców Śląskich 
ul.Wielicka ( od Al.Powstańców Śląskich do ul.Na Zjeździe ) 
ul.Na Zjeździe ( z wyjątkiem przejścia podziemnego ) 
ul.Podgórską 
ul.Kotlarską 
Al.Powstania Warszawskiego 
Al.Beliny Prażmowskiego 
ul.Grochowską ( od ul.Beliny-Prażmowskiego do ul.Rakowickiej ) 
ul.Rakowicką ( od pętli tramwajowej Rakowice do ul.Prandoty ) 
ul.Prandoty 
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oraz  
 
ul.Bieńczycką 
ul.Kocmyrzowską ( od Ronda Kocmyrzowskiego do ul.Bulwarowej ) 
ul.Bulwarową 
Al.Jana Pawła II (od ul.Bulwarowej do Ronda Czyżyńskiego – z wyjątkiem przejścia 

podziemnego ) 
 

2. Opłaty podwyższone o 100% w stosunku do stawek określonych w cytowanym wyżej 
rozporządzeniu Rady Ministrów pobiera się również za umieszczenie wyłącznie reklamy 
w ciągach następujących ulic  ( strefa I )  : 

 
Al.29-Listopada ( od ul.Prandoty  do granic miasta ) 
Al.Armii Krajowej  
Al.Jana Pawła II ( od Ronda Czyżyńskiego do ul.Mogilskiej) 
Al.Pokoju 
ul.Bronowickiej  
ul.Czarnowiejskiej 
ul.Królewskiej 
ul.Kamieńskiego ( od ul.Powstańców Śląskich do ul.Wielickiej ) 
ul.Mogilskiej 
ul.Nawojki 
ul.Nowohuckiej 
ul.Podchorążych 
ul.Powstańców Wielkopolskich 
ul.Tischnera   
ul.Wielickiej ( od ul.Powstańców Wielkopolskich do granic miasta ) 
ul.Wadowickiej 
ul.Zakopiańskiej 

 
§ 2 

 
1. Ustala się strefę II dróg przyległych do centrum miasta, w której za umieszczenie reklamy 

pobiera się opłaty podwyższone o 50 % w stosunku do stawek określonych w § 10a ust.3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych, która obejmuje ciągi następujących 
ulic: 

 
 

Al.Solidarności (od ul.Bulwarowej do ul.Ujastek) 
ul.Bora Komorowskiego 
ul.Bratysławskiej 
ul.Broniewskiego 
ul.Brożka 
ul.Conrada 
ul.Ćwiklińskiej 
ul.Dąbrowskiej 
ul.Gen.Andersa ( od Ronda Kocmyrzowskiego do ul.Okulickiego ) 
ul.Grota-Roweckiego 
ul.Kapelanki 
ul.Kocmyrzowskiej ( od ul. Bulwarowej do granic miasta ) 
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ul.Kijowskiej 
ul.Lipskiej 
ul.Lublańskiej 
ul.Meissnera 
ul.Młyńskiej 
ul.Monte Cassino 
ul.Nowosądeckiej 
ul.Ofiar Dąbia 
ul.Wrocławskiej 
ul.Teligi 
ul.Obrońców Krzyża  ( od ul.Kocmyrzowskiej do ul.Mikołajczyka ) 
ul.Okulickiego ( od ul.Bora Komorowskiego do ul.Łowińskiego) 
ul.Opolskiej 
ul.Prądnickiej 
ul.Ptaszyckiego 
ul.Saskiej 
ul.Stoczniowców 
ul.Surzyckiego 
ul.Twardego 
ul.Witosa 
ul.Wybickiego 

 
2. Opłaty podwyższone o 50% w stosunku do stawek określonych w cytowanym wyżej 

rozporządzeniu Rady Ministrów pobiera się również za umieszczenie obiektu 
handlowego    w pasie drogowym  następujących  ulic  ( strefa II ) : 

 
Al.Jana Pawła II ( od Ronda Czyżyńskiego do ul.Mogilskiej ) 
Al.Solidarności (od ul.Bulwarowej do ul.Ujastek ) 
ul.Bora Komorowskiego 
ul.Bratysławskiej 
ul.Broniewskiego 
ul.Brożka 
ul.Conrada 
ul.Ćwiklińskiej 
ul.Dąbrowskiej 
ul.Grota-Roweckiego 
ul.Kapelanki 
ul.Kamieńskiego ( od ul.Powstańców Śląskich do ul.Wielickiej ) 
ul.Kocmyrzowskiej ( od ul.Bulwarowej  do granic miasta ) 
ul.Kijowskiej 
ul.Lipskiej 
ul.Lublańskiej 
ul.Meissnera 
ul.Mogilskiej 
ul.Młyńskiej 
ul.Monte Cassino 
ul.Nawojki 
ul.Nowohuckiej 
ul.Nowosądeckiej 
ul.Ofiar Dąbia 
ul.Obrońców Krzyża  (od ul.Kocmyrzowskiej do ul.Mikołajczyka ) 
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ul.Okulickiego ( od ul.Bora Komorowskiego do ul.Łowińskiego) 
ul.Opolskiej 
ul.Podchorążych 
ul.Prądnickiej 
ul.Powstańców Wielkopolskich 
ul.Saskiej 
ul.Stoczniowców 
ul.Surzyckiego 
ul.Teligi 
ul.Twardego 
ul.Wielickiej (od ul.Powstańców Śląskich do granic miasta) 
ul.Witosa 
ul.Wrocławskiej 
ul.Wybickiego 

 
§ 3 

 
Za umieszczenie obiektu handlowego lub reklamy w pozostałej części Krakowa  pobiera się 
opłaty w wysokości określonej w § 10a ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 
stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach 
publicznych ( III strefa ) . 
 

§ 4 
Traci moc: 
Zarządzenie Nr 45/2002 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie 
określenia stref na obszarze Krakowa, w których pobiera się podwyższone opłaty za 
umieszczenie w pasie drogowym obiektu handlowego lub reklamy. 
 
Decyzje administracyjne wydane w czasie obowiązywania Zarządzenia Nr 45/2002 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2002 roku zachowują swoją moc do czasu 
wygaśnięcia. 
  

§ 5 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu. 
 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

       Prezydent Miasta Krakowa 
               / - / 
  

 
 
 
 
 
 


