
ZARZĄDZENIE NR  1453/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 1 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 733/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 
2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego 
stanowiącego własność bądź współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków –
miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa (z późniejszymi zmianami).

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 i 2, art. 10, art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 17 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 
sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz.1020 z późn. zm.), § 10 zarządzenia Nr 175/2009 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, 
zarządzenia Nr 580/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 
instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów stanowiących 
własność, współwłasność (z wyłączeniem gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na rzecz innych osób 
prawnych lub fizycznych) oraz będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Krakowa zarządza się, co 
następuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 733/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2005 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność 
bądź współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu 
oraz Skarbu Państwa (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„Ewidencja analityczna majątku trwałego, o którym mowa w § 2 prowadzona jest przez 
Wydział Skarbu Miasta. Natomiast w pozostałym zakresie prowadzenie ewidencji środków 
trwałych zostało powierzone następującym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta 
Krakowa oraz miejskim jednostkom organizacyjnym:



1. Wydziałowi Geodezji – w zakresie prowadzenia ewidencji analitycznej środków 
trwałych stanowiących własność bądź współwłasność Skarbu Państwa należących do 
grupy 0 - grunty, według klasyfikacji środków trwałych,

2. Wydziałowi Finansowemu - w zakresie prowadzenia ewidencji analitycznej środków 
trwałych stanowiących własność, współwłasność (z wyłączeniem gruntów oddanych 
w użytkowanie wieczyste na rzecz innych osób prawnych lub fizycznych) oraz 
będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Krakowa należących do grupy 0 -
grunty, według klasyfikacji środków trwałych, 

3. Wydziałowi Obsługi Urzędu – prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych 
zaliczanych do grupy 3 - 9 według klasyfikacji środków trwałych,

4. Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – w zakresie prowadzenia 
ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych zakupionych 
dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych,

5. miejskim jednostkom organizacyjnym – w zakresie ewidencji analitycznej i 
syntetycznej środków trwałych pozostających w ich korzystaniu, zarządzie bądź 
administracji”,

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„Ewidencja syntetyczna mienia, o którym mowa w § 3, z wyłączeniem pkt 5 prowadzona jest 
przez Wydział Finansowy.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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