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ZARZĄDZENIE Nr 1748/2021 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 25 czerwca 2021r. 
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w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania składników mienia Gminy Miejskiej 
Kraków, Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 713, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 
815) w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 8, art. 10, art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 17 ust 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 oraz  z 2020 r. poz. 2123) oraz art. 16a – art. 16m 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, oraz z 
2019 r. poz. 1798, 2020 oraz z 2020 r. poz. 1065, 1106, 1492, 1565, 2122, 2123 oraz z 2021 r. poz. 11, 255), 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 r. poz. 342) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1864) zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1. Wprowadza się instrukcję ewidencjonowania składników mienia Gminy Miejskiej 

Kraków, Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa, stanowiącą 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Traci moc:  

1) zarządzenie Nr 1954/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 sierpnia 2017 r.  
w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi, 
podlegającymi ewidencji analitycznej w Wydziale Finansowym; 

2) zarządzenie Nr 416/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2018 r.  
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1954/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji 
gospodarowania składnikami majątkowymi, podlegającymi ewidencji analitycznej  
w Wydziale Finansowym; 

3) zarządzenie Nr 3755/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 grudnia 2014 r.  
w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego 
własność bądź współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków – miasta 
na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa (z wyjątkiem gruntów, prawa użytkowania 
wieczystego oraz mienia ruchomego); 

4) zarządzenie Nr 309/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2017 r.  
w sprawie obiegu dokumentów dotyczących ewidencji analitycznej i syntetycznej 
gruntów oddanych w trwały zarząd, zarząd lub inną formę władania do miejskich 
jednostek organizacyjnych; 

5) zarządzenie Nr 3448/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2017 r.  
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 309/2017 w sprawie obiegu dokumentów 
dotyczących ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów oddanych w trwały 
zarząd, zarząd lub inną formę władania do miejskich jednostek organizacyjnych. 

 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym wydziałami oraz kierującym miejskimi 

jednostkami organizacyjnymi. Koordynatorem jest Dyrektor Biura ds. Ewidencji Mienia. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r. 


