
1

ZARZĄDZENIE NR 1504/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 3 września 2004 r.

w sprawie zmiany zarządzeń : nr 394/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 marca 
2004 r. w sprawie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni 
będącej własnością Gminy Miejskiej  Kraków, nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 12 stycznia 2004r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej 
historycznego zespołu Miasta Krakowa, nr 598/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
8 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie 
nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz 
nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych 
w obrębie Gminy Miejskiej Kraków i nr 599/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 
kwietnia 2004r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3, art. 31 i 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                    
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu nr 394/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2004r. w sprawie 
wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy 
Miejskiej  Kraków wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " Zajęcie nieruchomości lub przestrzeni nad nią i pod jej 
powierzchnią, zwane dalej zajęciem nieruchomości, na cele, o których mowa w 
załączniku do niniejszego zarządzenia, wymaga zgody podmiotu zarządzającego daną 
nieruchomością.".

2. w § 1 dopisuje się ustęp 4 w brzmieniu: "Uregulowania niniejszego zarządzenia dotyczą 
również czasowego zajęcia nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu 
Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.". 

3.  W § 3 ust. 1 po wyrażeniu ..." z wyłączeniem" dodaje się dwukropek i wypunktowuje się 
dalszą treść " a) terenów wydzierżawionych lub wydzierżawianych wg stawek ustalonych 
Uchwałą Nr 1330/2002 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 5 września 2002 r. w sprawie 
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Krakowa b) nieruchomości udostępnianych pod lokalizację .........".

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
"1. Nie podlegają opłacie następujące formy zajęcia nieruchomości:
1) Umieszczenie elementu informacji wizualnej dotyczącego organizatora, celu 

przedsięwzięcia - w czasie jego przebiegu i w miejscu trwania.



2

2) Umieszczenie elementu informacji wizualnej, niezawierającego treści reklamowych, 
dotyczącego  sponsorów, patronów medialnych imprez niepodlegających opłacie lub 
zwolnionych z opłaty.

3) Roboty drogowe, remontowe oraz budowlane związane z utrzymaniem  
i oświetleniem mienia komunalnego, prowadzone przez miejskie jednostki 
organizacyjne, podmioty działające na  zlecenie tych jednostek lub Urzędu Miasta 
Krakowa.

4) Wjazd i postój pojazdu związanego z: 
a) imprezą, na czas załadunku i wyładunku urządzeń i maszyn oraz innych rzeczy 

koniecznych do jej przeprowadzenia, do jej transmisji przez Radio i Telewizję  
publiczną  oraz pojazdów niezbędnych do jej zabezpieczenia  (karetki pogotowia, 
pojazdy policji, ochrony, itp.), 

b) dostawą i odbiorem dzieł sztuki do muzeów i sal wystawienniczych,
c) niezbędną  obsługą uroczystości organizowanych przez organy państwowe 

i samorządowe,
d) oficjalnymi wizytami państwowymi i samorządowymi,
e) przewozem osób niepełnosprawnych dokonywanym na podstawie udzielonego 

zezwolenia,
f) sprawowaniem zarządu nad nieruchomością Rynku Głównego,
g) oczyszczaniem miasta w czasie czynności zleconych przez Miasto,
h) wykonywaniem robót określonych w ust.1 pkt 3,
i) wykonywaniem czynności niewymagających uzyskania zezwolenia.

        5)    Przedsięwzięcia, z wyłączeniem działalności komercyjnej:
a) które Miasto finansuje, współfinansuje lub w nich uczestniczy,
b) organizowane przez jednostki budżetowe Miasta, zgodne z ich profilem 

działalności statutowej,
c) organizowane przez Polski Czerwony Krzyż, Hospicjum, Caritas, 
d) obchody świąt narodowych, apele, akcje zbierania podpisów, procesje, 

przemarsze, zgromadzenia itp., 
e) organizowane przez Radę Miasta lub Rady Dzielnic.

         6)Urządzenia małej architektury umieszczane przez Gminę Miejską Kraków lub 
             podległe jej jednostki.

    7)   Nośniki, elementy informacji wizualnej Urzędu Miasta Krakowa.
    8)   Reklamy sponsorów  inwestycji lub remontów  miejskich. 

2. Zwolnione z opłat za zajęcie terenu dla zorganizowania imprezy, z wyłączeniem 
działalności komercyjnej, są:
1) osoby i instytucje prowadzące działalność niedochodową /non profit/, na podstawie 

statutu lub innego dokumentu, z którego treści charakter taki bezpośrednio wynika         
- w przypadku imprez bezpośrednio związanych z profilem swojej działalności 

statutowej,
2) instytucje kultury Miasta Krakowa - w przypadku imprez zgodnych z profilem ich 

działalności statutowej,
3) samorządy gospodarcze, samorządy korporacji zawodowych, organizacje 

pracodawców przeprowadzające imprezy okolicznościowe związane z jubileuszami 
i świętami branżowymi, organizatorzy tradycyjnych świąt ludowych.

4) urzędy konsularne lub inne stałe przedstawicielstwa państw obcych, mające siedzibę 
na terenie Krakowa – w przypadku imprez okolicznościowych, związanych ze 
świętami narodowymi danego kraju.

3. Zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 2 nie zwalnia organizatora imprezy 
z obowiązku uiszczenia podatku VAT, chyba, że jest z tego podatku zwolniony na mocy 
odrębnych przepisów.
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4. Podatek VAT naliczany będzie od opłaty  za udostępnienie miejsca zgodnie z charakterem 
i miejscem lokalizacji imprezy, wynikającej z cennika określonego w załączniku do 
niniejszego zarządzenia.

5. Zwolnienie z opłat, w przypadkach innych niż wymienione  w § 4,  wymaga każdorazowo 
wcześniejszej zgody Prezydenta Miasta Krakowa, wyrażonej odrębnym  zarządzeniem      
i nie obejmuje zwolnienia z podatku VAT.

6. Kaucja za użycie nagłośnienia nie jest pobierana w przypadku imprez, których 
organizatorem jest Gmina Miejska Kraków1.lub w nich uczestniczy.

7. Kaucja za  zajęcie Błoń Krakowskich nie jest pobierana przy organizowaniu imprez przez 
Gminę Miejską Kraków 1. oraz innych przedsięwzięć, które zgodnie z opinią 
zarządzającego terenem zielonym nie stwarzają zagrożeń powstania szkód.

1. - Gmina Miejska Kraków- Rada Miasta Krakowa, Rady Dzielnic, Urząd Miasta, instytucje kultury i jednostki 
budżetowe Miasta Krakowa ( w rozumieniu Statutu Miasta Krakowa). 

§ 2
W załączniku do zarządzenia nr 394/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 marca 
2004 r. w sprawie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej 
własnością Gminy Miejskiej  Kraków, wprowadza się następujące zmiany:
1. Ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 pkt 1 lit. b otrzymują brzmienie:

"Sprzedaż, usługi, w tym okazjonalne parkingi, gastronomia, tymczasowe obiekty 
budowlane o powierzchni powyżej 10 m2 , za każdy rozpoczęty 1 m2 powyżej 10 m2 ".

2. W ust.2 pkt 1 zmienia się dotychczasowe oznaczenia z " g, g, h," na " g, h, i" 
oraz  dopisuje się lit. j w brzmieniu:
" obiekty budowlane handlowe i usługowe do 20m2 – 1,10 zł.". Jeśli powierzchnia obiektu 
przekroczy 20 m2 to podwyższoną opłatę w wysokości 2,20 zł. pobiera się jedynie od 
nadmetrażu. Nie dotyczy to obiektów powyżej 35 m2.".

3. W ust. 1 pkt 5 lit. b i w ust. 2 pkt 6 lit. b opłata wynosi 2,20 zł.
4. Ust. 1 pkt 5 lit. c i  ust. 2 pkt 6 lit. c otrzymują brzmienie:

"wielkopowierzchniowe – powyżej 20 m2, za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni reklamy 
powyżej 20 m2.".

5. Ust. 1 pkt 5 lit. d i ust. 2 pkt 6 lit. d otrzymują brzmienie:
"reklamy sponsorów przedsięwzięć określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz reklamy 
sponsorów remontów elewacji kamienic objętych ochroną konserwatorską.".

6. Ust. 2 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
"wystawki, ekspozycje przedsklepowe, stałe ekspozycje asortymentu sprzedaży – za 
każdy 1 m2 .".

7. Ust.1  pkt 11 i ust.2 pkt 12 otrzymują brzmienie:
"wjazd i postój pojazdu ( promocja reklama, uczestnictwo w programie imprezy, dojazd 
nowożeńców, filmy, programy telewizyjne, inne)- opłata za zezwolenie.".

8. Ust. 1 pkt 13 a/ i b/ i ust.2 pkt 14 litera a/ i b/ otrzymują brzmienie:
"a/ dorożka, riksze itp.,
b/ pojazd z silnikiem elektrycznym, inne z napędem.".

9.W ust. 1 dopisuje się pkt 17 w brzmieniu:
"Okresowy przejazd pojazdów obsługi ruchu turystycznego - opłata za 1 miesiąc ( ryczałt)
a) dorożka, riksza itp.                50 zł     
b) pojazd z silnikiem elektrycznym, inne z napędem 100 zł.".

10. W ust. 2 pkt 9 poszczególne pozycje oznacza się lit. od " a/ " do "f/".
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§ 3
W Zarządzeniu nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa   z dnia 12 stycznia 2004r. w sprawie 
zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa w 
§ 9 ust. 3 drugie zdanie otrzymuje brzmienie: "Kaucja za użycie nagłośnienia nie jest 
pobierana w przypadku imprez, których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków 1. lub w 
nich uczestniczy.
1. - Gmina Miejska Kraków- Rada Miasta Krakowa, Rady Dzielnic, Urząd Miasta, instytucje kultury i jednostki 
budżetowe Miasta Krakowa ( w rozumieniu Statutu Miasta Krakowa).".

§ 4
W Zarządzeniu nr 598/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2004r. w sprawie 
określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni 
będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących 
własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków wprowadza się 
następujące zmiany:
1. wykreśla się treść § 6 ust. 2.
2. dotychczasowa treść § 6 ust.3 otrzymuje numerację 2.

§ 5

W załączniku do Zarządzenia nr 599/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 
2004r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie wprowadza się następujące 
zmiany:  
1. w części II ust. 1 pkt 6 po słowach: "mieszkańców Rynku" skreśla się przecinek i dopisuje 

słowa "oraz uczestnictwa w programie imprezy niekomercyjnej,"
2. w części II ust. 1 pkt 7 dopisuje się lit. e w brzmieniu:

" przypadki określone w ust.3 pkt 9.".
3.   w części II ust. 1 dopisuje się pkt 8 o treści:
     "8) W przypadkach uzasadnionej potrzeby obsługi ruchu turystycznego dopuszcza się 
      wydanie okresowego zezwolenia na przejazd pojazdu (z klientami) przez Rynek – bez 
      prawa przejazdu i postoju w poszukiwaniu klientów.".

§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
                         / - /


