
ZARZĄDZENIE NR 1427/2005
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 3 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany 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.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, art. 31 i 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu 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 zmienionym zarządzeniem nr 1504/2004 Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 3 września 2004 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Za zajęcie nieruchomości, w tym wjazd, postój lub przejazd pojazdu bez zgody podmiotu 
zarządzającego, pobiera się opłaty w wysokości 10 - krotnej stawki podstawowej.”

2. w § 4 ust. 1 dodaje się pkt. 9) o treści:
„Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej do realizacji:
a) lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
b) prac związanych z poprawą parametrów technicznych drogi według umowy zawartej 

pomiędzy inwestorem, a podmiotem zarządzającym,
c) sieci wodociągowych w ramach programu „Woda dla Wszystkich”.”

3. 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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt. 1 dodaje się lit. f/, g/ o treści:
„f/ urządzenia zabawowe na imprezach – za każdy 1 m2                                      1,00 zł
  g/ urządzenia techniczno – usługowe (np.: kabiny telefoniczne, pojemniki na 
surowce wtórne, inne) – za 1 szt.                                                                         0,60 zł”

2) ust. 1 pkt. 17 otrzymuje następujące brzmienie:
„Okresowy przejazd pojazdów obsługi ruchu turystycznego - opłata za 1 miesiąc 
(ryczałt):
a) za miejsce siedzące w dorożce, rikszy itp. z wyłączeniem miejsca dla kierującego

25 zł
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b) za miejsce siedzące w pojeździe z silnikiem elektrycznym, innym napędem, 
ciągniętej przyczepie - z wyłączeniem miejsca kierowcy:
- w okresie od 1 listopada do 31 maja                                                                 25 zł
- w okresie od 1 czerwca do 31 października                                                     50 zł

c) historyczny omnibus konny                                                                               100zł”

3) ust. 2 pkt. 1 lit. g/ otrzymuje następujące brzmienie:
„wesołe miasteczko, urządzenia zabawowe na imprezach:
  - do 1000 m2 – za każdy 1 m2                                                                               0,25 zł
  - ponad 1000 m2 – za każdy 1 m2                                                                       0,50 zł”

4) ust. 2 pkt. 1 lit. j/ otrzymuje następujące brzmienie:
„obiekty budowlane handlowe i usługowe w pasie drogowym drogi wewnętrznej 

 0,40 zł”
5) w ust. 2 pkt. 1 dodaje się lit. k/ o treści:

„k/urządzenia techniczno – usługowe (np. kabiny telefoniczne, pojemniki na surowce 
wtórne, inne) – za 1 szt.                                                                                     0,25 zł”

6) w ust. 2 pkt. 9 wyrazy: „Roboty drogowe, remontowo – budowlane na drogach 
wewnętrznych” zastępuje się wyrazami: „Prowadzenie robót w pasie drogowym drogi 
wewnętrznej”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyłączeniem § 1 ust. 3 pkt. 2, który 
wchodzi z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Miasta Krakowa
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