
druk nr                                                                        Projekt Prezydenta Miasta Krakowa 
 

 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Krakowa  

z dnia  

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 

2003 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania z późn. zm. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 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. 13 b ust 3 i 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
/tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm./,  Rada Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku w 
sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na 
terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. W miejsce załącznika Nr 1 do uchwały wprowadza się nowy załącznik Nr 1 

o brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Opłata pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do soboty, w godz. 
10.00 – 18.00 za pomocą kart postojowych (wydruk z parkomatu) i abonamentów 
postojowych oraz innych elektronicznych form płatności. 
2. Opłatę za parkowanie w strefie wnosi się z góry, za cały deklarowany czas 

parkowania, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. 
3. Dowód wniesienia opłaty w postaci ważnej karty postojowej, lub abonamentu 

postojowego umieszcza się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, w 
widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Identyfikatory systemu płatności elektronicznych należy umieszczać przy prawej 
dolnej krawędzi przedniej szyby pojazdu. 

5. Parkowanie po upływie czasu określonego na karcie postojowej lub po upływie 
czasu opłaconego za pomocą elektronicznych form płatności jest równoznaczne 
z niewniesieniem opłaty za parkowanie. 

6. Parkowanie przy użyciu nieważnego abonamentu jest równoznaczne 
z niewniesieniem opłaty za parkowanie. 

7. Nie wyłożenie karty postojowej, abonamentu postojowego lub identyfikatora 
systemu płatności elektronicznych wewnątrz pojazdu w sposób umożliwiający 
ich odczytanie z zewnątrz jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za 
parkowanie.” 

 
 



  

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową 
w wysokości 50 PLN.  
2. Obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie jest obowiązkiem wynikającym z 

mocy prawa. Po stwierdzeniu niewniesienia należnej opłaty za parkowanie 
wystawiane jest zawiadomienie o opłacie dodatkowej. Zawiadomienie 
umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką. 

3. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia 
zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Opłatę wnosi się w formie gotówki, 
przelewu bądź wpłaty na konto zarządu dróg. 

4. Oplata dodatkowa nieuiszczona w terminie, o którym mowa w ust. 3, podlega 
egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 

5. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie 
płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty można wnieść do operatora strefy w 
terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. O 
wyniku rozpatrzenia reklamacji operator strefy powiadamia osobę kwestionującą 
nałożenie opłaty dodatkowej pisemnie. W przypadku uznania reklamacji 
zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.  

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji służy prawo wniesienia odwołania do 
zarządu dróg. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem operatora strefy 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu 
reklamacji. Operator strefy przesyła niezwłocznie do zarządu dróg odwołanie 
wraz z kompletem dokumentów. Jeżeli odwołania nie wniesiono opłatę 
dodatkową należy uiścić w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 
nieuwzględnieniu reklamacji.   

7. O wyniku rozpatrzenia odwołania zarząd drogi powiadamia odwołującego 
pisemnie. Stanowisko zarządu dróg jest ostateczne. Nieuwzględnienie odwołania  
skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia odwołania.” 

4. W załączniku nr 2 do uchwały pkt. 2 otrzymuje  brzmienie:  
„2. Stawki opłat 

2.1 ustala się stawki opłat za kolejne godziny parkowania: 
 pierwszą godzinę   3,00 zł      
 drugą godzinę    3,10 zł      
 trzecią godzinę    3,20 zł     
 czwartą i kolejne godziny   po  3,00 zł     
2.2 rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę 

pieniężną jaka została wrzucona do parkomatu z zaokrągleniem w dół do 
najbliższej możliwej do uzyskania opłaty z zastrzeżeniem pkt. 2.3 

2.3 minimalna opłata o której mowa w pkt. 2.2 wynosi 1 zł. 
 2.4 opłata za kartę strefową (karta płatnicza umożliwiająca wnoszenie opłat za 

parkowanie) wynosi 7 zł.” 
5. W załączniku nr 2 do uchwały pkt 3 ppkt 3.5 otrzymuje brzmienie: 

„3.5. abonament postojowy miesięczny dla osób niepełnosprawnych 
legitymujących się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego bądź umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności i będących osobami o schorzeniach narządu ruchu – 
korzystających z ułatwień przewidzianych w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 



  

1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm./ 
wyłącznie na pojazd będący ich własnością lub współwłasnością bądź będący 
własnością lub współwłasnością rodziców i opiekunów prawnych nieletnich 
osób niepełnosprawnych, lub będący w ich władaniu bądź we władaniu 
rodziców i opiekunów nieletnich osób niepełnosprawnych na mocy umowy 
cywilno-prawnej; rodziców i opiekunów prawnych niepełnosprawnych, których 
niepełnosprawność potwierdzona jest w orzeczeniu o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności, niezdolnych do samodzielnej egzystencji w 
rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /tekst 
jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92/ wyłącznie na pojazd, będący ich 
własnością lub współwłasnością, bądź władających pojazdem na mocy umowy 
cywilno-prawnej 
stawka opłaty wynosi       2,50 zł.”            

6. W załączniku nr 2 dodaje się pkt. 4 o brzmieniu: 
„4. Zwrot opłaty za abonament przed upływem jego ważności może nastąpić w 

przypadku: 
 zbycia pojazdu, 
 kradzieży pojazdu zgłoszonej Policji, 
 wyrejestrowania pojazdu. 

W w/w przypadkach posiadaczowi abonamentu zwraca się opłatę za pełne 
niewykorzystane miesiące od dnia zwrotu abonamentu.”  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
 

§ 3 
  
Uchwała wchodzi w życie czternaście dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Uzasadnienie 

 
Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXXII/268/03 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie 
płatnego parkowania. 

W pierwszej kolejności zmiana dotyczy wprowadzenia strefy płatnego 
parkowania na ulicach: Bosacka, Zygmunta Augusta, Kurkowa, Rakowicka (pomiędzy 
ul. Lubicz i Lubomirskiego), Mogilska (stara), Topolowa, Lubicz, Ariańska oraz 
Lubomirskiego. Jest to podyktowane znacznym deficytem miejsc postojowych w tym 
rejonie oraz wzmożonym ruchem pojazdów zwianym z sąsiedztwem Galerii 
Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Opery Krakowskiej. O wprowadzenie 
strefy płatnego parkowania wnioskowała Rada Dzielnicy II (uchwała Nr XVII/191/2008 
z dnia 23 stycznia 2008 roku). Wprowadzenie strefy zostało pozytywnie zaopiniowane 
przez ówczesne zarządy dróg: Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Krakowski Zarząd 
Komunalny. 
W tym zakresie Rada Dzielnicy II przeprowadziła szerokie konsultacje społeczne, 
a w celu zapoznania mieszkańców z obowiązującymi zasadami w strefie płatnego 
parkowania przeprowadziła akcję informacyjną. Natomiast zarządy dróg dokonały 
szczegółowej analizy pod względem technicznym możliwości wprowadzenia strefy 
płatnego parkowania w przedmiotowym rejonie oraz przeanalizowano dane dotyczące 
ilości zarejestrowanych i zaparkowanych pojazdów w tym rejonie. 

W dalszej kolejności zmiana dotyczy zasad funkcjonowania strefy płatnego 
parkowania tj.: zasad wnoszenia opłat, pobierania opłaty dodatkowej, składania 
reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej oraz zwrotu opłat za abonament przed 
upływem jego ważności. Przyjęte zapisy odzwierciedlają dotychczas stosowane zasady 
funkcjonowania strefy płatnego parkowania. 

Jednocześnie niniejszą zmianą uchwały zostaje wprowadzona możliwość 
naliczania opłat za odcinki czasu inne niż pełne godziny. Dotychczasowe uregulowania 
zawarte w uchwale Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa nie przewidywały takiej 
możliwości. Jest to zmiana korzystna dla osób parkujących pojazd w strefie płatnego 
parkowania, pozwalająca na ponoszenie opłat w stopniu proporcjonalnym do czasu 
parkowania. Wprowadzenie możliwości opłat za odcinki czasu inne niż pełne godziny 
wymaga także zagwarantowania, osobom korzystającym ze strefy płatnego parkowania, 
możliwości wykorzystania zakupionych i nie skasowanych kart postojowych nie 
będących wydrukiem z urządzenia kasującego (parkomatu). Termin ważności kart 
postojowych nie będących wydrukiem z urządzenia kasującego (parkomatu) został 
określony na dzień 31 sierpnia 2009 r.         
 


