
ZARZĄDZENIE NR 1478/2006
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 17 lipca 2006 roku

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 z późn. zm.

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 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„właściwy merytorycznie Wydział Urzędu Miasta Krakowa w przypadku 
nieruchomości poza pasem drogowym z zastrzeżeniem właściwości Zarządu 
Budynków Komunalnych dla nieruchomości budynkowych oraz budynków poza 
pasem drogowym.”

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 z późn. zm., wprowadza 
się następujące zmiany:

1) ust. 1 pkt 1 lit. i/ otrzymuje następujące brzmienie:

„okazjonalna sprzedaż (kramy odpustowe, stoiska z okazji Św. Zmarłych, karuzele odpustowe, 
strzelnice odpustowe, itp.) – za każdy 1 m2

5,00 zł”

2) ust. 2 pkt 1 lit. i/ otrzymuje następujące brzmienie:

„okazjonalna sprzedaż (kramy odpustowe, stoiska z okazji Św. Zmarłych, karuzele odpustowe, 
strzelnice odpustowe, itp.) – za każdy 1 m2

5,00 zł”
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§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /


