ZARZĄDZENIE Nr 996/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 25.04.2016 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777 i Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 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.) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Za zajęcie nieruchomości bez tytułu prawnego, w tym wjazd, postój lub przejazd
pojazdu
bez
zgody
podmiotu
zarządzającego,
nalicza
się
wynagrodzenie
w wysokości stawki podstawowej obowiązującej w dniu naliczenia. W przypadku nie
wydania nieruchomości na wezwanie podmiotu zarządzającego, wynagrodzenie ustala się
w wysokości 10- krotnej stawki, o której mowa powyżej.
2. Zmniejsza się o 50% stawki określone w ust. 1 i 2 załącznika do niniejszego zarządzenia za
zajęcia nieruchomości wewnątrz podwórkowych i wewnątrz blokowych.
3. W okresie od 1 grudnia do 15 marca, zmniejsza się o 50% stawki określone w ust.1 pkt 1
lit. a oraz ust. 2 pkt 1 lit. a załącznika do niniejszego zarządzenia, za zajęcie nieruchomości
pod
handel
okrężny
prowadzony
przez
indywidualnych
przedsiębiorców
w sposób ciągły ze stoisk codziennie usuwanych.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Administracyjnych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

