
*      od dnia 1.01.2018 roku instytucją właściwą w sprawie będzie przedsiębiorstwo Wody Polskie
**  od dnia 1.01.2018 roku w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne właściwy będzie art. 394 ust. 1

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr ……/2017
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia ………..… 2017 roku

Procedura w sprawach o udostępnienie urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.

1. Wnioski w sprawie udostępniania urządzeń (pali) cumowniczych należy kierować do 
Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, zwanego dalej ZIS.

2. Dokumenty składane przez wnioskodawcę:
1) Wniosek zawierający:
a) dane określające wnioskodawcę (imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby 

fizycznej lub nazwę osoby prawnej, adres siedziby i NIP),
b) określenie ilości urządzeń (pali) cumowniczych wnioskowanych do  

udostępnienia oraz określenie ich lokalizacji,
c) określenie dla jakich jednostek/obiektów pływających mają być udostępnione 

pale,
d) określenie rodzaju działalności, jaka ma być prowadzona z wykorzystaniem 

jednostki/obiektu pływającego,
e) określenie czasu na jaki ma być zawarta umowa.
2) Zdjęcia lub wizualizacje jednostki/obiektu pływającego, który ma być 

zacumowany.
3) Plan operacyjny ochrony przed powodzią jednostki/obiektu pływającego 

uzgodniony z  Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, 
z  Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie* oraz z Urzędem 
Żeglugi Śródlądowej w Krakowie.

4) Dokument rejestracyjny statku lub obiektu pływającego.
5) Świadectwo zdolności żeglugowej dla wszystkich jednostek/obiektów, dla 

których takie świadectwo jest wydawane.
6) W przypadku jednostek/obiektów bez napędu dla których plan operacyjny 

ochrony przed powodzią zakłada usunięcie z miejsca stałego cumowania na 
wypadek powodzi, umowa z właścicielem holownika zapewniająca możliwość 
odholowania obiektu.

7) Kopia dokonanego zgłoszenia postoju obiektu pływającego na wodach 
płynących zgodnie z art. 123 a Prawa wodnego**.

8) Opinia Plastyka Miasta zawierająca ocenę jednostki/obiektu pływającego pod 
względem  formy plastycznej i wkomponowania w otoczenie.

9) Opinie Głównego Architekta Miasta i właściwych służb konserwatorskich 
dotyczące wprowadzenia w terenie jednostek pływających jako nowych 
elementów wyposażenia przestrzeni, w przypadku lokalizacji pali 
cumowniczych w rejonie między mostem Zwierzynieckim i mostem 
Kotlarskim.

3. Jeżeli ww. opinie: Plastyka Miasta, Głównego Architekta Miasta i właściwych służb 
konserwatorskich zawierać będą warunek, którego spełnienie winno nastąpić przed 
zawarciem umowy na udostępnienie urządzeń (pali) cumowniczych, ZIS wstrzyma 
realizację procedury rozpatrywania sprawy, do czasu spełnienia tego warunku.

Forma załatwienia:
Umowa udostępnienia urządzeń (pali) cumowniczych.


