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ZARZĄDZENIE NR 357/2021 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA 15 lutego 2021 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki 
 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 
2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 
wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu 
pobierania tych opłat - druk nr 1701 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa 
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 
2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia 
opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania  
tych opłat - druk nr 1701, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr 357/2021 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 15 lutego 2021 r. 

 
 
 

AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 
2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 
wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu 
pobierania tych opłat - druk nr 1701 
 
 

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 
Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity: 
Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 7074, zm. z 2020 r. poz. 919) postanawia się, co następuje: 

Do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia 
opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania  
tych opłat - druk nr 1701, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) załącznik do uchwały stanowiący Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa w sprawie 

przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1  
do niniejszej autopoprawki; 

2) załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Krakowa stanowiący tekst jednolity  
ww. uchwały, nie obejmujący załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki. 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 
2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty 
abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat wynika 
z uwagi na konieczność poprawy niewłaściwie użytego wyrazu w tytule uchwały  
oraz ze względu na drobne błędy natury redakcyjnej. Niniejsza autopoprawka nie wywołuje 
skutków finansowych dla budżetu Miasta.  
 


