Załącznik
do zarządzenia nr 811/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 16 kwietnia 2009

POPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/375/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi
przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych
w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej
Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami) – druk nr 1045.
Na podstawie § 36 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96
Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity:
Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 256 poz. 1804 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

Do projektu uchwały wg druku nr 1045 wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku Nr 2 do uchwały w pkt. III. dodaje się ppkt. 6 o brzmieniu:
„ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do ustanawiania w ramach podejmowanych
działań promujących transport publiczny bezpłatnego przejazdu określonymi liniami
komunikacyjnymi lub dla określonej grupy pasażerów, maksymalnie na okres 4-ch dni.
Działania tego rodzaju mogą być podejmowane także w celu promowania Miasta Krakowa na
forum międzynarodowym i krajowym. Sprawozdanie z podjętych w roku poprzednim decyzji
w tym zakresie Prezydent Miasta będzie przedstawiał Radzie Miasta corocznie do dnia
31 marca.”

Uzasadnienie

Przedłożony zapis dotyczy przyznania Prezydentowi Miasta Krakowa ograniczonego
uprawnienia do krótkoterminowego (maksymalnie na okres 4-ch dni) zwolnienia
z obowiązku wnoszenia opłat za przejazdy określonych grup pasażerów lub pasażerów na
określonych liniach komunikacji miejskiej. Celem tego rodzaju działania jest praktyczne
realizowanie idei promowania transportu publicznego poprzez zachęcenie podróżujących do
wyboru tego właśnie środka transportowego. Sytuacje takie zdarzają się np. z okazji świąt lub
innych uroczystości (m.in. dni Wszystkich Świętych – dowóz do cmentarzy na podstawie
biletu parkingowego) oraz dużych kampanii edukacyjnych (np. organizowany w ramach
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu Dzień bez Samochodu – przejazdy
bezpłatne dla właścicieli samochodów i osób towarzyszących na podstawie dowodu
rejestracyjnego. Celem tego rodzaju działań może być także promocja Miasta na forum
międzynarodowym i krajowym w ramach kongresów naukowych, zjazdów oraz wielkich
imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w Krakowie pod patronatem organów
władz krajowych, wojewódzkich lub miejskich. Przykładem jest aktualne wystąpienie Pani

Małgorzaty Radwan – Ballada, Przewodniczącej Rady Miasta Krakowa, do Prezydenta
Miasta z wnioskiem o umożliwienie bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej
uczestnikom 6 Międzynarodowego Kongresu Raka Żołądka, który jest jednym
z najważniejszych w świecie kongresów naukowych, organizowanym pod Honorowym
Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

