ZARZĄDZENIE Nr 1300/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 20.05.2016 r.
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 (z późn. zm.).
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3, art. 31 i 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) art. 11 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65) oraz art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 870, poz.
774, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281), 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
(z późn. zm.) wprowadza się następującą zmianę:
w § 4 ust. 1 pkt 4) litera a) otrzymuje nowe brzmienie:
„a) transmisją przez radio i telewizję publiczną imprezy lub innego wydarzenia oraz
pojazdów niezbędnych do zabezpieczenia imprezy lub innego wydarzenia (karetki pogotowia,
pojazdy policji, ochrony, itp.),”
§ 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 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 WYSOKOŚĆ STAWEK za zajęcie powierzchni i przestrzeni terenów Gminy
Miejskiej Kraków, stawki podstawowe dzienne netto – Strefa Centralna
a) pkt 13 otrzymuje nowe brzmienie:
„13. Wjazd i postój pojazdu w związku z imprezą i innymi przedsięwzięciami - opłata za
godzinę:
a/ pierwsza godzina jest bezpłatna,
b/ za drugą godzinę pojazdu o maksymalnej masie całkowitej:
- do 3,5 t - 50,00 zł,
- powyżej 3,5 t - do 7,5 t - 100,00 zł,
- powyżej 7,5 t - do 16 t – 200,00 zł,
- powyżej 16 t – 400,00 zł,
c/ za każdą kolejną godzinę - 50% stawki określonej w pkt. 13 lit. b).”,

b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a o treści:
„13a. Okazjonalny wjazd i postój pojazdu (dowozy na śluby, cateringi itp. - opłata za
zezwolenie 3)
a/ o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 100,00 zł,
b/ o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - 200,00 zł.”,
2) w ust. 2 WYSOKOŚĆ STAWEK za zajęcie powierzchni i przestrzeni terenów Gminy
Miejskiej Kraków, stawki podstawowe dzienne netto - Strefa II
a) pkt 13 otrzymuje nowe brzmienie:
„13. Wjazd i postój pojazdu w związku z imprezą i innymi przedsięwzięciami - opłata za
godzinę:
a/ pierwsza godzina jest bezpłatna,
b/ za drugą godzinę pojazdu o maksymalnej masie całkowitej:
- do 3,5 t - 25,00 zł,
- powyżej 3,5 t - do 7,5 t - 50,00 zł,
- powyżej 7,5 t - do 16 t – 100,00 zł,
- powyżej 16 t – 200,00 zł,
c/ za każdą kolejną godzinę - 50% stawki określonej w pkt. 13 lit. b).”,
b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a o treści:
„13a. Okazjonalny wjazd i postój pojazdu (dowozy na śluby, cateringi itp. - opłata za
zezwolenie 3)
a/ o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 50,00 zł,
b/ o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - 100,00 zł.”,
3) uwaga z odnośnikiem o numerze 3) otrzymuje nowe brzmienie
„Jedno zezwolenie nie może być wydane na okres dłuższy niż jeden miesiąc.”.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Administracyjnych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

