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ZARZĄDZENIE NR 2369/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-08-28

w sprawie zmiany zarządzenia 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 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu 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 
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 4 ust. 1 dodaje się pkt 11) w brzmieniu:

„11) Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych i ciepłowniczych, w pasie drogowym drogi wewnętrznej oraz na obiekcie 
mostowym”.

§ 2

W załączniku do zarządzenia 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:

10. Roboty remontowo–budowlane poza pasem drogi oraz w pasie drogi wewnętrznej:
a/ rozkopy nawierzchni:
- Rynek Główny – za każdy 1 m2 zajęcia powierzchni       40,00 zł
- Mały Rynek, Plac Szczepański – za każdy 1 m2 zajęcia powierzchni 10,00 zł
- pozostałe lokalizacje – za każdy 1 m2 zajęcia powierzchni 2,00 zł
b/ rusztowania, maszyny i urządzenia, składowanie materiałów, zaplecze dla inwestycji 

remontowych (modernizacyjnych) – za każdy 1 m2 zajęcia powierzchni 2,00 zł
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2) ust. 2 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:

10. Roboty remontowo-budowlane poza pasem drogi:
a/ rozkopy nawierzchni, umieszczanie rusztowań lub urządzeń, zaplecza dla inwestycji 
remontowych (modernizacyjnych), składowanie materiałów –  w obszarze historycznego zespołu 
Miasta Krakowa11),
z wyłączeniem Parku Kulturowego Stare Miasto – za każdy 1 m2 zajęcia powierzchni

0,80 zł

b/ rozkopy nawierzchni, umieszczanie rusztowań lub urządzeń, zaplecza dla inwestycji 
remontowych (modernizacyjnych), składowanie materiałów poza obszarem historycznego 
zespołu Miasta Krakowa 
– za każdy 1 m2 zajęcia powierzchni

0,15 zł

c/ zaplecza dla inwestycji budowlanych – za każdy 1 m2 zajęcia powierzchni 0,06 zł
d/ droga dojazdowa do inwestycji o charakterze remontowo-budowlanym – za każdy 1 m2 zajęcia 
powierzchni

         
0,03 zł

e/ prowadzenie prac archeologicznych i geologicznych – za każdy 1 m2 zajęcia powierzchni 0,05 zł
f/ napowietrzna czasowa linia energetyczna – za każdy 1 mb 0,10 zł

3) W ust. 2 dodaje się pkt 10.1) w brzmieniu:

10.1. Prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wewnętrznej:
a/ rozkopy nawierzchni, umieszczanie rusztowań lub urządzeń bez ograniczenia ruchu 
drogowego – za każdy 1 m2 zajęcia powierzchni 1,60 zł
b/ rozkopy nawierzchni, umieszczanie rusztowań, urządzeń na poboczu, zieleńcu – za każdy 1 m2 
zajęcia powierzchni 0,80 zł
c/ rozkopy nawierzchni, umieszczanie rusztowań lub urządzeń z ograniczeniem ruchu drogowego 
poprzez zajęcie drogi na szerokości powyżej 20% - za każdy 1 m2 zajęcia powierzchni 3,25 zł
d/ rozkopy nawierzchni, umieszczanie rusztowań lub urządzeń z ograniczeniem ruchu drogowego 
poprzez całkowite wyłączenie ruchu drogowego – za każdy 1m2 zajęcia powierzchni 5,25 zł
e/ umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu za wyjątkiem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych – stawka 
roczna za 1 m2 rzutu poziomego urządzenia

jezdnia 
– 8,10 zł 

pozostałe 
elementy pasa 

drogowego 
– 4,05 zł

f/ umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub na 
obiekcie mostowym – stawka roczna za 1 m2 rzutu poziomego urządzenia. 81,00 zł

4) w „uwagach” dodaje się pkt 11) w brzmieniu:

11) Granica obszaru obejmuje historyczny zespół miasta: Stare Miasto, Wawel, Stradom, 
Kazimierz, Podgórze, Nowy Świat, Piasek. Granica przebiega od Al. 29 Listopada, ulicą 
Warszawską, Ogrodową, obejmuje budynek Dworca Głównego i biegnie wzdłuż torów, 
dalej ulicą Lubicz, Bosacką, ścieżką osiedlową do ul. Rakowickiej, ścieżką po północnej 
stronie budynku Akademii Ekonomicznej, dalej na wschód do ul. Beliny – 
Prażmowskiego, Rondem Mogilskim, Al. Powstania Warszawskiego, granicą Ogrodu 
Botanicznego obejmując Ogród Botaniczny i Obserwatorium Astronomiczne, do ul. 
Kopernika, ul. Śniadeckich, do ul. Sołtyka, ulicami: Św. Łazarza, Grzegórzecką do torów 
kolejowych, wzdłuż torów kolejowych, ul. Miodową z jej wyłączeniem, ulicami: 
Siedleckiego, Daszyńskiego /granicą Cmentarza Żydowskiego/ i dalej do brzegu Wisły    
z wyłączeniem stacji benzynowej, ulicą Podgórską z wyłączeniem ulicy, Mostem 
Powstańców Śląskich z wyłączeniem mostu, ulicami: Na Zjeździe, Kącik, Traugutta, 
Dąbrowskiego, Hetmańską, Al. Powstańców Wielkopolskich, Al. Powstańców Śląskich, 



0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085

Kamińskiego, Konopnickiej, Ludwinowską, Bulwarem Wołyńskim i Bulwarem Poleskim 
włączając Bulwary i brzeg Wisły, do Mostu Dębnickiego włączając most, Aleją 
Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, włączając całą Aleję, do ul. Warszawskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


