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PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 16.04.2020r. 
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w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości 
wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych 
zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną 
przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
506, 1309, 1571 i 1696 i 1815) oraz art. 4 ust. 3 w zw. z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
zagrożenia epidemicznego od dnia 14 marca 2020 r., a następnie stanu epidemii od dnia 20 
marca 2020 r. z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 i wprowadzane 
w związku z tym mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 566) rygory i obostrzenia dotyczące aktywności ludzkiej, z 
uwagi na wynikające z tego skutki dla przedsiębiorców, ustala się od dnia 14 marca 2020 r. 
obniżenie wybranych opłat za zajęcie pasa drogowego określonych szczegółowo w ust. 2, 
naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie 
pasa drogowego, na zasadach określonych w ust. 3 i 4 oraz w § 2.  

2. Niniejsze zarządzenie ma zastosowanie do opłat naliczonych na podstawie decyzji 
administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego na cele określone w § 4 ust. 1 
pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 1-8, § 6 ust. 1 pkt 4-8 uchwały nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z 
dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych  na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (ze zm.). 

3. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie, o którym mowa w ust. 4, 
ulega obniżeniu do wysokości 20% opłaty naliczonej w decyzjach administracyjnych 
obejmujących okres o którym mowa w ust. 4.  

4. Obniżenie wysokości opłat określonych w ust. 1 i ust. 2 dotyczy decyzji 
administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w okresie od 14 marca 2020 r. 
najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. 

 
§ 2. Warunkiem zastosowania obniżki opłaty, o której mowa w §1 jest złożenie 

pisemnego wniosku o zmianę ostatecznej decyzji administracyjnej.  
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa. 
 
§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 

dnia 14 marca 2020 r.  
2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
§ 5. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa. 

 


