ZARZĄDZENIE NR 1348/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 18 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej
własnością Gminy Miejskiej Kraków, jak również nieruchomości i przestrzeni
stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych
Gminy Miejskiej Kraków.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3, art. 31 i 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), zarządza się, co
następuje:

§1
1.

2.
1)

2)

3)

Zajęcie nieruchomości na powierzchni jak również przestrzeni nad i pod powierzchnią
będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków lub będącej własnością Skarbu Państwa,
a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków; zwane dalej zajęciem nieruchomości,
na cele o których mowa w załączniku do niniejszego zarządzenia, podlega naliczeniu
należności na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem.
Za zajęcie nieruchomości pobiera się należności, obliczone na podstawie stawki
podstawowej określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia, z wyłączeniem:
terenów wydzierżawionych lub wydzierżawianych wg stawek ustalonych Zarządzeniem
Nr 1852/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ustalenia
stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub
będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków,
nieruchomości udostępnianych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na
podstawie Zarządzenia Nr 252/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego
2003 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości Miasta Krakowa pod lokalizację
urządzeń infrastruktury technicznej, z późn. zmianami.
zajęcia pasa drogowego drogi publicznej, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
§2

Wprowadza się następujący podział Miasta Krakowa na strefy wg kryterium aktywności
funkcjonalnej:

1) Strefa Centralna miasta - obejmuje obszar ograniczony ulicami: Bernardyńska, Gertrudy,
Westerplatte, Basztowa, Dunajewskiego, Podwale, Straszewskiego, Podzamcze
i obejmuje pas drogowy wymienionych ulic oraz obszar pomiędzy ul. Dietla, Smoczą,
Powiślem, a brzegiem Wisły.
2) Strefa II - obejmuje obszar od Strefy Centralnej do granic administracyjnych miasta.
§3
1. Za zajęcie nieruchomości, w tym wjazd, postój lub przejazd pojazdu bez zgody
podmiotu zarządzającego, pobiera się należności w wysokości 10-krotnej stawki
podstawowej.
2. Zmniejsza się o 50% stawki określone w ust. 1 i 2 załącznika do niniejszego
zarządzenia za zajęcia nieruchomości wewnątrz podwórkowych i wewnątrz
blokowych.
3. W okresie od 1 grudnia do 15 marca, zmniejsza się o 50% stawki określone w ust.1
pkt 1 lit. a oraz ust. 2 pkt 1 lit. a załącznika do niniejszego zarządzenia, za zajęcie
nieruchomości pod handel okrężny prowadzony przez indywidualnych
przedsiębiorców w sposób ciągły ze stoisk codziennie usuwanych.
§4
1. Nie podlegają naliczeniu należności następujące formy zajęcia nieruchomości:
1) umieszczenie elementu informacji wizualnej dotyczącego organizatora, celu
przedsięwzięcia - w czasie jego przebiegu i w miejscu trwania.
2) umieszczenie elementu informacji wizualnej, niezawierającego treści reklamowych,
dotyczącego sponsorów, patronów medialnych imprez, niepodlegających lub
zwolnionych z naliczenia należności,
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) wykonywaniem czynności ładunkowych lub obsługi technicznej, w godzinach
wjazdu określonych obowiązującą organizacją ruchu w obrębie Rynku Głównego,
h) oczyszczaniem miasta w czasie czynności zleconych przez miejskie jednostki
organizacyjne, podmioty działające na zlecenie tych jednostek lub Urzędu Miasta
Krakowa.
i) wykonywaniem robót określonych w ust. 1 pkt. 3,
j) wykonywaniem czynności niewymagających uzyskania zezwolenia.
5) Przedsięwzięcia, z wyłączeniem działalności komercyjnej:

2.

3.

4.

5.

6.

a) finansowane, współfinansowane lub przy uczestnictwie miejskich jednostek
organizacyjnych, podmiotów działających na zlecenie tych jednostek lub Urzędu
Miasta Krakowa,
b) organizowane przez jednostki budżetowe Miasta Krakowa, zgodnie z ich profilem
działalności statutowej,
c) organizowane przez Polski Czerwony Krzyż, Hospicjum, Caritas, akcje
humanitarne.
d) obchody świąt narodowych, apele, akcje zbierania podpisów, procesje, przemarsze,
zgromadzenia itp.,
e) organizowane przez Radę Miasta oraz organizowane lub współorganizowane przez
Rady Dzielnic.
6) Umieszczane przez, miejskie jednostki organizacyjne, podmioty działające na zlecenie
tych jednostek lub Urzędu Miasta Krakowa, urządzenia małej architektury.
7) Nośniki, elementy informacji wizualnej Urzędu Miasta Krakowa.
8) Szyldy informacyjne o prowadzonej działalności w danym budynku, umieszczone
płasko na elewacji.
9) Reklamy sponsorów inwestycji lub remontów miejskich finansowanych z budżetu
Miasta,
10) 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”.
Zwolnione z naliczania należności 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.
Zwolnienie z naliczenia należności, o których mowa w ust. 2 nie zwalnia organizatora
imprezy z obowiązku uiszczenia podatku VAT, chyba, że jest z tego podatku zwolniony
na mocy odrębnych przepisów.
Podatek VAT naliczany będzie od należności za udostępnienie miejsca zgodnie z
charakterem i miejscem lokalizacji imprezy, wynikającej z cennika określonego w
załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zwolnienie z naliczenia należności, w przypadkach innych niż wymienione w § 4,
wymaga każdorazowo wcześniejszej zgody Prezydenta Miasta Krakowa, wyrażonej
odrębnym zarządzeniem i nie obejmuje zwolnienia z podatku VAT.
Kaucja za użycie nagłośnienia nie jest pobierana w przypadku imprez, których
organizatorem jest Urząd Miasta Krakowa, Rada Miasta, Rady Dzielnic, miejskie
jednostki organizacyjne, instytucje kultury i jednostki budżetowe Miasta Krakowa lub w
nich uczestniczy.

7. Kaucja za zajęcie Błoń Krakowskich nie jest pobierana przy organizowaniu imprez przez
Urząd Miasta Krakowa, Radę Miasta, Rady Dzielnic, miejskie jednostki organizacyjne,
instytucje kultury i jednostki budżetowe Miasta Krakowa oraz przy organizowaniu innych
przedsięwzięć, które zgodnie z opinią zarządzającego terenem zielonym nie stwarzają
zagrożeń powstania szkód.
§5
Zasady niniejszego Zarządzenia stosuje się do umów zawartych po dniu wejścia w życie
niniejszego Zarządzenia.
§6
W zarządzeniu 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 2004 r.
w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta
Krakowa, nr 598/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2004 r. 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 2004 r. w sprawie zarządzania Rynkiem
Głównym w Krakowie skreśla się § 1 i § 2.
§7
Tracą moc zarządzenia nr:
1. 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;
2. 1427/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany
zarządzenia nr 394/2004 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia
stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej
Kraków;
3. 302/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2006 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 z późn. zm.;
4. 1478/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2006 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 z późn. zm.;
5. 2583/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2006 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;
z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 niniejszego zarządzenia.
§8
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Administracyjnych,
Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Dyrektorowi Zarządu
Budynków Komunalnych.

§9
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem ust. 1 pkt. 3, pkt. 15,
pkt. 19 oraz ust. 2 pkt. 15 wymienionych w załączniku zawierającym wysokość
stawek za zajęcie powierzchni i przestrzeni terenów Gminy Miejskiej Kraków, jak
również nieruchomości i przestrzeni stanowiącej własność Skarbu Państwa
położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków; które wchodzą
w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.
2. Do czasu wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, o których mowa w ust. 1
zachowują moc obowiązującą przepisy ust. 1 pkt. 3, pkt. 13, pkt. 17 oraz ust. 2 pkt. 14
wymienione w załączniku stanowiącym cennik opłat za zajęcie powierzchni i
przestrzeni terenów Gminy Miejskiej Kraków zarządzenia nr 394/2004 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2004 r., z późn. zm.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /

ZAŁĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA NR 1348/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 18 CZERWCA 2009

1. WYSOKOŚĆ STAWEK za zajęcie powierzchni i przestrzeni terenów Gminy Miejskiej
Kraków, stawki podstawowe dzienne netto – Strefa Centralna
1. Działalność gospodarcza indywidualna
Opłata
a/ sprzedaż, usługi, w tym: punkty, stoiska, tymczasowe obiekty budowlane – za każdy 1 m2
3,30 zł
b/ wystawki, ekspozycje przedsklepowe – za każdy 1 m2
2,20 zł
c/ sprzedaż z ręki
2,20 zł
d/ samoobsługowe automaty, urządzenia (lodówki) sprzedażne – za 1 szt.
1,65 zł
e/ urządzenia techniczno-usługowe (np.: kabiny telefoniczne, pojemniki na surowce wtórne, inne)
0,60 zł
– za 1 szt.
f/ znaki informacyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej za 1 szt.
0,25 zł
g/ gastronomia (przyczepy gastronomiczne, grille, termosy oraz podobne) – za każdy 1 m2
5,50 zł
h/ sprzedaż lub usługi, okazjonalne lub towarzyszące przedsięwzięciu (kramy odpustowe, stoiska z okazji
5,50 zł
Wszystkich Świętych, karuzele odpustowe, strzelnice odpustowe, urządzenia zabawowe na imprezach
itp.) – za każdy 1 m2.
i/ stoiska promocyjno-wystawiennicze – za każdy 1 m2
5,50 zł
2. Punkty niehandlowe związane z imprezami (np. biuro, scena, podpory, elementy dekoracji, inne) za
każdy 1m2
0,60 zł
3.Ogródki gastronomiczne – za każdy 1 m2 9)
a) w okresie od 1 czerwca do 30 września
1,20 zł
b) w pozostałym okresie
1,00 zł
4. Indywidualne, wolnostojące sprzęty lub urządzenia umieszczone poza ogródkami, imprezami (donice, choinka,
stojaki, płotki, itp.) – za każdy 1m2:
a/ do 5 m2
2,00 zł
2
b/ od 5 do 10 m
6,00 zł
c/ powyżej 10 m2
9,00 zł
5.Nośniki, elementy informacji wizualnej (reklama, billboard, plakat, itp.)
a/ stojące konstrukcje nieregularne, samochody reklamowe, a także balony za każdy 1 m2 rzutu
30,00 zł
poziomego
b/ wiszące, a także umieszczone na pojazdach lub innych konstrukcjach nośnych (np. billboard) za 1 m2
2.20 zł
powierzchni reklamy
c/ wielkopowierzchniowe – powyżej 20 m2, za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni reklamy, powyżej 20
m2.
1,00 zł
d/ reklamy sponsorów przedsięwzięć określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 2
30% stawki
określonej w
ust. 1 pkt 5
załącznika
e/ szyldy reklamowe na wysięgnikach mocowane do elewacji, dotyczące działalności prowadzonej w
budynku 1) - za 1 szt.
1,00 zł
f/ słupy /okrąglaki/ informacyjno-ogłoszeniowe z działalnością handlową – za 1 obiekt
10,00 zł
g/ słupy /okrąglaki/ informacyjno-ogłoszeniowe – za 1 szt.
6,00 zł
h/ tablice przeznaczone pod małoformatowe plakaty informacyjne o wydarzeniach kulturalnych,
oświatowych itp. – za 1 szt.
2,00 zł
i/ informacje o wydarzeniach kulturalno-oświatowych na transparentach
0,75 zł
j/ reklama typu scroll (ze zmienną liczbą powierzchni ekspozycyjnych)
dodatkowo
50% stawki
podstawowej
6. Tablice informacyjno-kierunkowe do 1 m2 – za 1 stronę ekspozycji
1,00 zł
7. markizy – za 1mb.
0,50 zł

8.1. Kaucja za zajęcie nieruchomości pod nośniki informacji wizualnej, w tym szyldy przy umowach
zawieranych przez ZBK. 7)

3-krotność
miesięcznej
opłaty brutto
wg stawki
niniejszego
załącznika

8.2. Jednorazowa opłata manipulacyjna (dotyczy nośników informacji wizualnej w postaci markiz i
wysięgników) za zamontowanie nośnika informacji wizualnej na nieruchomości zarządzanej przez ZBK
w Strefie Centralnej Miasta8).
4000,00 zł
9. Prowadzenie stałej, okresowej działalności kulturalnej (rozrywkowej)
a/ zespoły muzyczne, muzycy, artyści itp., poza imprezami:
- do 10m2 zajęcia - za każdy 1m2
2,00 zł
- ponad 10m2 zajęcia – za każdy 1m2
3,00 zł
b/ folklorystyczne - „kapele ludowe”, mające stale w swoim repertuarze tradycyjną muzykę prezentującą
folklor krakowski, występujące w strojach krakowskich i grające na tradycyjnych instrumentach - za
0,50 zł
każdy 1m2
10. Roboty drogowe, remontowo – budowlane w Rynku Głównym i na drogach wewnętrznych – za każdy 1 m2 zajęcia
powierzchni:
a/ rozkopy nawierzchni
40,00 zł
b/ rusztowania, maszyny i urządzenia, podnośniki
2,00 zł
c/ umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej za wyjątkiem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
4,00 zł
ciepłowniczych - opłata roczna za 1 m2 rzutu poziomego urządzenia
d/ zajęcie nieruchomości niebędącej pasem drogowym w celu ustawienia rusztowania dla prowadzenia 50 % stawki
robót budowlanych przy elewacji lub dachu kamienicy objętej ochroną konserwatorską w czasie, gdy określonej w
na rusztowaniu nie jest zawieszona reklama
ust. 1 pkt 10
lit. b/
załącznika
11. Opłata za inne, poza imprezami, zajęcia powierzchni (np. kamery i urządzenia z nimi związane –
2,00 zł
szyny, sprzęt audio-wizualny, itp.), elementy małej architektury – za 1m2 rzutu poziomego w obrysie
12. Powierzchnia wyłączona z użytkowania związana z organizacją przedsięwzięcia/imprezy 2)
a/ do 50 m2
50,00 zł
b/ dodatkowo za każde następne, rozpoczęte 50 m2
10,00 zł
13. Okazjonalny wjazd i postój pojazdu (promocja, reklama, uczestnictwo w programie imprezy, dojazd nowożeńców,
filmy, programy telewizyjne, inne) - opłata za zezwolenie.3)
a/ o masie całkowitej do 3,5 tony
100,00 zł
b/ o masie całkowitej powyżej 3,5 tony
200,00 zł
14. Przedsięwzięcia charytatywne, promujące kulturę zdrowia, oświatę (opłata jednorazowa, niezależnie od czasu
trwania) – z wyłączeniem działalności komercyjnej 4)
a/ do 1000 m2 zajętej powierzchni
200,00 zł
b/ za każde następne, rozpoczęte 1000 m2 zajętej powierzchni
100,00 zł
15. Korzystanie ze zorganizowanego postoju w ramach obsługi ruchu turystycznego – opłata za 1 miejsce siedzące (z
wyłączeniem miejsca dla kierującego) – ryczałt miesięczny:3), 9)
a) dorożka
- w okresie od 1 czerwca do 30 września
35,00 zł
- w okresie od 1 października do 31 maja
25,00 zł
b) pojazd z silnikiem elektrycznym, innym napędem, itp.
- w okresie od 1 czerwca do 30 września
75,00 zł
- w okresie od 1 października do 31 maja
35,00 zł
16. Zgłoszenie / zmiana wniosku dot.: udostępnienia powierzchni, przestrzeni, wjazdu pojazdu:
dodatkowo
a) w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, które wymaga uzyskania opinii,
100% stawki
uzgodnień, zmiany treści umowy, itp.
podstawowej
b) w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia – w pozostałych przypadkach
/ ryczałtu5)
17. Udostępnienie miejsca z użyciem nagłośnienia.
Jednorazowo
76.00 zł
18.1. Kaucja za użycie nagłośnienia:10)
2000,00 zł
18.2. Kaucja za użycie nagłośnienia podczas koncertu:10)
5000,00 zł

19. Okresowy przejazd pojazdów w ramach obsługi ruchu turystycznego – opłata za 1 miejsce siedzące (z wyłączeniem
miejsca dla kierującego) – ryczałt miesięczny:9)
a) dorożka
- w okresie od 1 czerwca do 30 września
30,00 zł
- w okresie od 1 października do 31 maja
25,00 zł
b) pojazd z silnikiem elektrycznym, innym napędem, itp.
- w okresie od 1 czerwca do 30 września
60,00 zł
- w okresie od 1 października do 31 maja
35,00 zł
c) tramwaj konny, omnibus konny, itp.6)
25,00 zł
20. Zorganizowane miejsca postojowe komunikacji zbiorowej z przystankiem początkowym/ końcowym
(busy, autobusy przewoźników prywatnych) – opłata za 1 m2 zajętej powierzchni
0,50 zł
21. Okazjonalne parkingi – opłata za 1 m2 zajętej powierzchni
1,00 zł

2. WYSOKOŚĆ STAWEK za zajęcie powierzchni i przestrzeni terenów Gminy Miejskiej
Kraków, stawki podstawowe dzienne netto - Strefa II
1. Działalność gospodarcza indywidualna
Opłata
a/ sprzedaż, usługi, w tym: punkty, stoiska, tymczasowe obiekty budowlane – za każdy 1 m2
2,40 zł
b/ wystawki, ekspozycje przedsklepowe, stałe ekspozycje asortymentu sprzedaży – za każdy 1 m2
1,10 zł
c/ sprzedaż z ręki
1,10 zł
d/ samoobsługowe automaty, urządzenia (lodówki) sprzedażne – za 1 szt.
1,10 zł
e/ cyrki, urzadzenia zabawowe poza imprezami – za każdy 1 m2
0,50 zł
f/ wesołe miasteczko:
- do 1000 m2 – za każdy 1 m2
0,25 zł
- ponad 1000 m2 – za każdy 1 m2
0,50 zł
g/ boks garażowy jednostanowiskowy
1,10 zł
h/ gastronomia (przyczepy gastronomiczne, grille, termosy oraz podobne) – za każdy 1 m2
3,30 zł
i/ sprzedaż lub usługi, okazjonalne lub towarzyszące przedsięwzięciu (kramy odpustowe, gastronomia na
5,00 zł
imprezach, stoiska z okazji Wszystkich Świętych, karuzele odpustowe, strzelnice odpustowe,
urządzenia zabawowe na imprezach, itp.) – za każdy 1 m2
j/ obiekty budowlane handlowe i usługowe w pasie drogowym drogi wewnętrznej – za 1 m2
0,40 zł
k/ urządzenia techniczno – usługowe (np. kabiny telefoniczne, pojemniki na surowce wtórne, inne) – za
1 szt.
0,25 zł
l/ znaki informacyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej – za 1 szt.
0,25 zł
2. Punkty niehandlowe związane z imprezami (np. biuro, scena, podpory, elementy dekoracji, inne) za
0,60 zł
każdy 1m2
3. Punkty handlowe w przejściach podziemnych: Rondo Czyżyńskie, Wielicka – Wlotowa, ul. Na
Zjeździe
0,25 zł
4. Ogródki gastronomiczne za każdy 1m2
1,00 zł
5. Indywidualne, wolnostojące sprzęty lub urządzenia umieszczone poza ogródkami, imprezami (donice, choinka,
stojaki, płotki, itp.) – za każdy 1m2:
a/ do 5 m2
1,20 zł
b/ od 5 do 10 m2
3,60 zł
c/ powyżej 10 m2
5,40 zł
6.Nośniki, elementy informacji wizualnej (reklama, billboard, plakat, itp.)
a/ stojące konstrukcje nieregularne, sam. reklamowe, a także balony za 1 m2 rzutu poziomego
30,00 zł
b/ - wiszące, a także umieszczone na pojazdach lub innych konstrukcjach nośnych /np. billboard/ -za 1
2,20 zł
m2 powierzchni, w tym:
- informujące o kierunku oraz odległości od prowadzonej działalności – za 1 m2 powierzchni
1,10 zł
c/ wielkopowierzchniowe - powyżej 20 m2 , za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni reklamy powyżej 20
m2
1,00 zł
d/ reklamy sponsorów przedsięwzięć określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 2
30% stawki
określonej w
ust. 2 pkt 6
załącznika
e/ szyldy reklamowe na wysięgnikach, mocowane do elewacji, dotyczące działalności prowadzonej w
budynku 1) - za 1 szt.
1,00 zł

f/ słupy /okrąglaki/ informacyjno-ogłoszeniowe z działalnością handlową – za 1 szt.
g/ słupy /okrąglaki/ informacyjno-ogłoszeniowe – za 1 szt.
h/ tablice informacyjno-ogłoszeniowe – za 1 szt.
i/ tablice informacyjno-kierunkowe do 1 m2 – za 1 stronę ekspozycji
j/ informacje o wydarzeniach kulturalno-oświatowych na transparentach
k/ reklama typu scroll (ze zmienną liczbą powierzchni ekspozycyjnych)

7.1. Kaucja za zajęcie nieruchomości pod nośniki informacji wizualnej, w tym szyldy przy umowach
zawieranych przez ZBK. 7)

7.2. Jednorazowa opłata manipulacyjna (dotyczy nośników informacji wizualnej w postaci markiz i wysięgników) za zamontowanie nośnika informacji wizualnej na nieruchomości zarządzanej przez ZBK: 8)
a/ Strefa Śródmiejska Miasta
b/ Strefa Miejska Miasta
c/ Strefa Podmiejska Miasta
8. Markizy – za 1 mb
9. Prowadzenie stałej, okresowej działalności kulturalnej (rozrywkowej),
a/ zespoły muzyczne, muzycy, artyści, itp. – poza imprezami:
- do 10m2 zajęcia - za każdy 1m2
- ponad 10m2 zajęcia – za każdy 1m2
b/ folklorystyczne - „kapele ludowe”, mające stale w swoim repertuarze tradycyjną muzykę prezentującą
folklor krakowski, występujące w strojach krakowskich i grające na tradycyjnych instrumentach - za
każdy 1m2
10. Prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wewnętrznej –:
a/ rozkopy, umieszczanie rusztowań lub urządzeń bez ograniczenia ruchu drogowego – za każdy 1 m2
zajęcia powierzchni
b/ rozkopy nawierzchni, umieszczanie rusztowań, urządzeń na poboczu, zieleńcu - za każdy 1 m2 zajęcia
powierzchni
c/ rozkopy, umieszczanie rusztowań lub urządzeń z ograniczeniem ruchu drogowego poprzez zajęcie
drogi na szerokości powyżej 20%
d/ rozkopy, umieszczanie rusztowań lub urządzeń z ograniczeniem ruchu drogowego poprzez całkowite
wyłączenie ruchu drogowego
e/ umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu za wyjątkiem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych – stawka
roczna za m2 rzutu poziomego urządzenia
f/ umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu na obiekcie mostowym – oplata roczna za m2 rzutu poziomego urządzenia
g/ zajęcie nieruchomości nie będącej pasem drogowym w celu ustawienia rusztowania dla prowadzenia
robót budowlanych przy elewacji lub dachu kamienicy objętej ochroną konserwatorską w czasie,
gdy na rusztowaniu nie jest zawieszona reklama

7,00 zł
4,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
0,75 zł
dodatkowo
50% stawki
podstawowej
3-krotność
miesięcznej
opłaty brutto
wg
stawki
niniejszego
załącznika
2000,00 zł
1000,00 zł
500,00 zł
0,50 zł

1,50 zł
2,00 zł
0,50 zł

0,80 zł
0,40 zł
2,40 zł
4,00 zł

2,00 zł
50,00 zł
50 % stawki
określonej w
ust. 2 pkt 10
lit. a/, b/, c/,
d/ załącznika

11. Opłata za inne, poza imprezami, zajęcia powierzchni (np. kamery i urządzenia z nimi związane –
szyny, sprzęt audio-wizualny, itp.), elementy małej architektury i rusztowania – za 1m2 rzutu poziomego
w obrysie
2,00 zł
12. Powierzchnia wyłączona z użytkowania związana z organizacją przedsięwzięcia/imprezy 2)
a/ do 50 m2
50,00 zł
b/ dodatkowo za każde następne, rozpoczęte 50 m2
10,00 zł
13. Okazjonalny wjazd i postój pojazdu (promocja, reklama, uczestnictwo w programie imprezy, dojazd nowożeńców,
filmy, programy telewizyjne, inne) - opłata za zezwolenie.
a/ o masie całkowitej do 3,5 t.
50,00 zł
b/ o masie całkowitej powyżej 3,5 t.
100,00 zł
14. Przedsięwzięcia charytatywne, promujące kulturę zdrowia, oświatę (niezależnie od czasu trwania), jednorazowa
opłata – z wyłączeniem działalności komercyjnej 4)
a/ do 1000 m2 zajętej powierzchni
200,00 zł

b/ za każde następne, rozpoczęte 1000 m2 zajętej powierzchni
100,00 zł
15. Korzystanie ze zorganizowanego postoju w ramach obsługi ruchu turystycznego – opłata za 1 miejsce siedzące (z
wyłączeniem miejsca dla kierującego) – ryczałt miesięczny:9)
a/ dorożka
20,00 zł
b/ pojazd z silnikiem elektrycznym, innym napędem.
30,00 zł
16. Złożenie / zmiana wniosku dot. udostępnienia powierzchni, przestrzeni, wjazdu pojazdu:
dodatkowo
a) w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, które wymaga uzyskania opinii, 100% stawki
uzgodnień, zmiany treści umowy, itp.
podstawowej
b) w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia – w pozostałych przypadkach
/ ryczałtu 5)
17. Udostępnienie miejsca z użyciem nagłośnienia.
jednorazowo
76,00 zł
18.1. Kaucja za użycie nagłośnienia:10)
2000,00 zł
18.2. Kaucja za użycie nagłośnienia podczas koncertu:10)
5000,00 zł
19. Kaucja /jednorazowa opłata/ za zajęcie Błoń Krakowskich – za każdy 1m2 zajęcia powierzchni
7,00 zł
20. Zorganizowane miejsca postojowe komunikacji zbiorowej z przystankiem początkowym/ końcowym
0,50 zł
(busy, autobusy przewoźników prywatnych) – opłata za 1 m2 zajętej powierzchni.
21.Okazjonalne parkingi – opłata za 1 m2 zajętej powierzchni
1,00 zł

Uwagi:
Najmniejsza powierzchnia naliczenia opłaty za udostępnienie miejsca - 1 m2 za wyjątkiem pozycji
liczonych od sztuki.
- Należność za udostępnienie powierzchni = opłata netto wg pozycji nin. cennika + podatek VAT.
- W przypadku handlu określonego w ust 1 i 2 pkt. 1 lit. a, b załącznika do niniejszego zarządzenia
udostępniona powierzchnia obejmuje powierzchnię stoiska wraz z parasolem lub innym zadaszeniem
powiększoną o 0,5 m2 powierzchni dla sprzedawcy.
1)
Nie mogą wychodzić poza skrajnię drogową, dopuszcza się 1m2 powierzchni lub 0,5 m3 przestrzeni,
przekroczenie podlega proporcjonalnemu zwielokrotnieniu opłaty. Pod pojęciem „przestrzeni” należy
rozumieć prostopadłościan opisany na szyldzie reklamy.
2)
Powierzchnia związana z organizacją przedsięwzięcia (imprezy) – przestrzeń, która została przeznaczona
lub wyłączona (np. wygrodzona lub w inny sposób oznaczona) z powszechnego użytkowania wyłącznie
na cel przedsięwzięcia (imprezy). Nie dotyczy powierzchni zajętej pod punkty: handlowe, usługowe,
gastronomiczne, niehandlowe związane z imprezami, rusztowania, nośniki reklamowe, maszyny,
urządzenia, i in.
3)
Dotyczy także pojazdów przemieszczających się w Rynku w związku z programem, celem
przedsięwzięcia/ imprezy. Jedno zezwolenie nie może być wydane na okres dłuższy niż jeden miesiąc.
Dla pojazdów obsługujących ruch turystyczny, korzystających z wyznaczonych przez Zarządzającego
postojów – pobiera się opłatę za zezwolenie na wjazd (100 zł + podatek VAT) za jeden miesiąc.
4)
Działalność komercyjna – obiekty handlowe, usługowe, gastronomiczne, nośniki. i elementy informacji
wizualnej związanej z działalnością gospodarczą i jej promocją - podlega opłacie zgodnie z ww.
cennikiem.
5)
a) w przypadku ryczałtu – dodatkowo 100% stawki za pierwszy miesiąc przedsięwzięcia,
b) w przypadku przedsięwzięcia trwającego powyżej 7 dni – dodatkowo 100% stawki podstawowej za
pierwsze 7 / 3 dni, licząc od następnego dnia roboczego po dniu złożenia / zmiany wniosku,
c) w przypadku przedsięwzięcia trwającego do 7 dni – dodatkowo 100% stawki podstawowej za cały
okres przedsięwzięcia.
6)
w przypadku pojazdów zabytkowych – 50% stawki podstawowej
7)
Kaucja podlegać będzie zwrotowi w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy i demontażu nośnika, po
ewentualnym potrąceniu ww. przysługujących ZBK należności
8)
Podział strefy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 1852/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z
dnia 7 września 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących
własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków.
9)
Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2010 r.
10)
Stosownie do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni
publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa.
-

