ZARZĄDZENIE NR 1198/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 14 lipca 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie podwyżki opłat za przewozy osób
niepełnosprawnych na terenie Miasta Krakowa, samochodami, stanowiącymi własność
Gminy Miejskiej Kraków oraz na zawarcie stosownego aneksu do umowy
Nr W/I/1428/SP/494/2004 z dnia 30.04.2004 r.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 30 ust. 1, art. 33 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),
zarządza się co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na wprowadzenie od dnia 14 lipca 2004 r. 50% podwyżki opłat za
przewozy osób niepełnosprawnych, samochodami, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej
Kraków, zawartych w cenniku opłat za przewozy, stanowiącym załącznik do niniejszego
zarządzenia oraz na zawarcie stosownego aneksu do umowy Nr W/I/1428/SP/494/2004 z
dnia 30.04.2004 r., na wykonywanie usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie
Miasta Krakowa w okresie od dnia 30.04.2004 r. do 31.07.2004 r.
§ 2.
Środki finansowe na realizację zadania Nr 12 Wydziału Spraw Społecznych (GWSMK) –
przewóz osób niepełnosprawnych znajdują pokrycie w budżecie Miasta Krakowa na rok
2004; dz.853, rozdz. 85311, § 4300.
§ 3.
Do podpisania aneksu do umowy, o którym mowa w § 1 upoważnia się:
Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa – Stanisławę Urbaniak.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/

Załącznik do zarządzenia
Prezydenta Miasta Krakowa
Nr 1198/2004
z dnia 14 lipca 2004 r.

CENNIK OPŁAT PONOSZONYCH PRZEZ PASAŻERÓW
w przewozach osób niepełnosprawnych obowiązujący w granicach administracyjnych Gminy
Miejskiej Kraków oraz w zasięgu obszaru podmiejskiego.
I.

Przewozy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków oraz
w zasięgu obszaru podmiejskiego, podlegające dopłacie z budżetu Gminy
Miejskiej Kraków.
aktualna opłata
opłata po podwyżce
obowiązująca od 11.05.99r.
(kwota podwyżki 50%)

obowiązująca od dnia
14 lipca 2004 r.

1. w godz. 600 - 2200 obowiązuje opłata od kursu
(przejazdu) we wszystkie dni tygodnia
a. część stała opłaty
2,00 zł. (1,00 zł.)
3,00 zł.
b. część zmienna opłaty: za każdy rozpoczęty
kilometr jazdy z pasażerem (pasażerami)
0,80 zł. (0,40 zł.)
1,20 zł.
2. w godz. 2200 - 600 obowiązuje podwyższona
opłata od kursu (przejazdu) we wszystkie dni tygodnia
a. część stała opłaty
2,00 zł. (1,00 zł.)
3,00 zł.
b. część zmienna opłaty: za każdy rozpoczęty
kilometr jazdy z pasażerem (pasażerami)
1,20 zł. (0,60 zł.)
1,80 zł.
3. Opłata za postój samochodu na życzenie pasażera:
proporcjonalnie do czasu trwania postoju,
według stawki 10,00 zł. / godz.
4. Poza granicami administracyjnymi Gminy Miejskiej Kraków (strefa podmiejska)
obowiązuje odpłatność za cały przejazd samochodu: z pasażerem i bez pasażera.
II. Przewozy poza Gminę Miejską Kraków - nie podlegające dopłacie z budżetu
1. Dopuszcza się przewozy na dalsze odległości poza Gminę Miejską Kraków. Muszą
być one realizowane na podstawie umów pisemnych, zawartych pomiędzy wykonawcą
a pasażerem w oparciu o indywidualną kalkulację kosztów za wynajęcie pojazdu.
2. Wykonawca udostępni Gminie Miejskiej Kraków do wglądu na jej żądanie umowy
zawarte pomiędzy Wykonawcą a Pasażerem.
3. Za wykonaną usługę w ramach opisanej wyżej umowy Wykonawca nie otrzymuje
dopłaty z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

