
  

 
Załącznik 

do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa 

z dnia  
 

OBWIESZCZENIE 
RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia  
 

w sprawie 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. 
 
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza 
się w załączniku do niniejszego obwieszczenia: tekst jednolity 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 (Dz. Urz. Woj. Małop.  
z 2017 r. poz. 8013), zmienionej uchwałą Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 
lipca 2019 r. w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 5636). 
 
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:  
 
§ 3-4  uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie 
zmiany 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 
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 5636), które stanowią: 
 
„ § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.  
 
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 1-12, 14, 18, które wchodzą  
w życie z dniem 22 września 2019 r. przy czym sektor C7 zacznie funkcjonować dopiero  
od 31.07.2020, z wyjątkiem § 1 pkt 15, 19 które wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2019 r. 
oraz z wyjątkiem § 1 pkt 17, który wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.” 

 
 
 



  

 
   
                                                                                                                   Załącznik  
                                                                                                                   do OBWIESZCZENIA 

            RADY MIASTA KRAKOWA 
            z dnia  
 
 

     UCHWAŁA 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. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, Dz. U. z 2017r. poz.730 i 935)1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust.3 i 4  
i 6 oraz art. 13f ustawy z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1440, 1920, 1948, 
2255, Dz.U. z 2017 r. poz.191, 1089)2  uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

 „1a)3strefa płatnego parkowania (dalej SPP) - rozumie się przez to wydzielony 
obszar Miasta Kraków, w którym korzystający z dróg publicznych są obowiązani 
do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, 
oznaczonych właściwymi znakami drogowymi, 

1b)4 śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (dalej ŚSPP) – rozumie się 
przez to wydzielony obszar Miasta Krakowa o intensywnej zabudowie 

                                                           
1 Tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym został ogłoszony w Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378. 
 
2 Tekst jednolity ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych został ogłoszony w Dz. U. z 2020 r. 
poz.470, 471,1087,2338, z 2021 r. poz.54 
 
3 Zmieniony przez § 1 pkt 1) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r.  

 
4 Zmieniony przez § 1 pkt 1) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r.  



  

funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub 
dzielnicy, spełniające warunki ustanowienia strefy płatnego parkowania, a 
funkcjonowanie tej strefy nie jest wystarczające do realizacji lokalnej polityki 
transportowej lub polityki ochrony środowiska, 

1c)5 obszar płatnego parkowania (dalej OPP) - rozumie się przez to drogi 
publiczne w Krakowie, na których pobierana jest opłata za postój. W skład 
obszaru wchodzi zarówno SPP i ŚSPP”; 

2a)6 podstrefie - rozumie się przez to wydzieloną część OPP oznaczoną 
właściwymi znakami lub tablicami Systemu Informacji Miejskiej, 
charakteryzującą się jednakowymi zasadami, cenami za postój, 

2b)7sektor - rozumie się przez to wydzieloną część podstrefy, określoną 
w załączniku Nr 1 do uchwały”; 

 
3)8opłata - rozumie się przez to opłatę za postój pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w OPP. 

4) miesiącu – rozumie się przez to miesiąc kalendarzowy ( np. od 1 do 31 
października) lub w przypadku gdy nie pokrywa się on z miesiącem 

                                                                                                                                                                                     
 
5 Zmieniony przez § 1 pkt 1) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r.  

 
6 Zmieniony przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r. 

 
7 Zmieniony przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r. 

 
8 Zmieniony przez § 1 pkt 3) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r. 

 



  

kalendarzowym okres liczony od początkowego dnia ważności abonamentu do 
następnego dnia miesiąca poprzedzającego dzień, od którego liczy się ważność 
abonamentu ( np. od 15 października do 14 listopada) a gdyby takiego dnia nie 
było to do ostatniego dnia danego miesiąca ( np. od 30 stycznia do 28 lutego), 
licząc od początkowej daty obowiązywania abonamentu, 

5) roku – rozumie się przez to 12 kolejnych miesięcy licząc od początkowej daty 
obowiązywania abonamentu, 

6) opiekunie osoby niepełnosprawnej – rozumie się przez to osobę sprawująca 
stalą opiekę nad osobą niepełnosprawną, połączoną stosunkiem małżeństwa lub 
pokrewieństwa o jakim mowa w art. 129 ustawy z dnia 25 lutego  1964 r. Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy ( tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 682) z tą osobą, 
niebędącą rodzicem lub opiekunem prawnym, zameldowaną pod tym samym 
adresem co osoba, w odniesieniu do której sprawowana jest opieka. 

7) mikroprzedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub 
spółkę osobową, która w poprzednim roku podatkowym uzyskała przychody  
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 150 000 euro  
(przez przychody spółki osobowej rozumie się przychody wszystkich wspólników 
spółki osobowej), zatrudniającą średniorocznie mniej niż 10 osób. Wyrażoną  
w euro wielkość, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego  
do określenia statusu mikroprzedsiębiorcy. 

8)9osoby rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych – rozumie się 
osoby fizyczne rozliczające podatek dochodowy ze wskazaniem jako miejsca 
zamieszkania obszar Gminy Miejskiej Kraków. Fakt ten wnioskodawca 
zobowiązany jest udokumentować poprzez przedłożenie do wglądu w Biurze 
Strefy Płatnego Parkowania: 

a) pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczonej przez właściwy 
Urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierającej prezentatę, pieczątkę urzędu 
w oryginale) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, 
wydrukowanej (przedłożonej na nośniku elektronicznym) pierwszej strony 
PIT oraz wydrukowanego (przedłożonego na nośniku elektronicznym) UPO 
(Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) z wygenerowanym numerem 
dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W terminie do dnia 
30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok 
poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim,  

 

                                                           
9 Zmieniony przez § 1 pkt 4) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r.  

 



  

lub 

b) formularza ZAP-3 (zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej 
podatnikiem, złożonego w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczonego 
przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie (zawierającego prezentatę, 
pieczątkę urzędu w oryginale), w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej 
Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, 

lub 

c) zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy, potwierdzającego fakt 
złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym 
wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania 
i składania zeznania podatkowego.”; 

 

 § 2.10 1. Ustala się obszar płatnego parkowania, w skład którego wchodzi: 

1) Strefa płatnego parkowania - ustalona na obszarach charakteryzujących się 
znacznym deficytem miejsc postojowych, 

2) Śródmiejska strefa płatnego parkowania - ustalona na obszarach 
zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które 
stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy. 

2. Obszar płatnego parkowania oraz jego poszczególne podstrefy i sektory zostały 
określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Wysokość opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w obszarze płatnego parkowania określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”; 

§ 3.11 1. Opłata pobierana jest: 

1) w podstrefie A - od poniedziałku do soboty w dni robocze, w godz. 10.00 - 
20.00, 

2) w podstrefie B - od poniedziałku do soboty w dni robocze, w godz. 10.00 - 
20.00, 

                                                           
10 Zmieniony przez § 1 pkt 5) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r.  

 
11 Zmieniony przez § 1 pkt 6) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r. 

 



  

3) w podstrefie C - od poniedziałku do soboty w dni robocze, w godz. 10.00 - 
20.00. 

Opłaty dokonuje się: 

a)12w parkomatach za pomocą środków pieniężnych uiszczanych 
o nominałach:  5 zł, 2 zł, 1 zł lub kartą płatniczą, 
b) poprzez wykupienie abonamentu postojowego,  
c) za pomocą innych elektronicznych form płatności, 
2. Przed wniesieniem opłaty należy wprowadzić (wpisać) numer rejestracyjny 
pojazdu, dla którego postój jest opłacany. Obowiązek ten dotyczy wszystkich 
form płatności, które taką funkcję posiadają. 

3. Opłatę wnosi się z góry, za cały deklarowany czas postoju. 

4. Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą 
zaparkowania  pojazdu w miejscu postojowym i nie później niż po upływie 5 
minut od czasu zajęcia miejsca postojowego. 

5. Dowód wniesienia opłaty w postaci wydruku z parkometru umieszcza się 
niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, w  widocznym miejscu za przednią 
szybą. 

6. Postój po upływie 5 minut  od upływu czasu określonego na wydruku z 
parkometru lub po upływie 5 minut od upływu czasu opłaconego za pomocą 
innych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty. 

7. Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty lub postój 
pojazdu opłaconego w parkometrze, poprzez płatność mobilną lub inną formę 
płatności, którego numer rejestracyjny nie został podany lub prawidłowo 
podany, pomimo że podanie numeru rejestracyjnego  było wymagane jest 
równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty. 

8. W przypadku  zakupu abonamentu postojowego po rozpoczęciu dnia 
wskazanego na druku potwierdzającym zakup abonamentu, abonament taki 
ważny jest do czasu (chwili) jego zakupu do daty końcowej wskazanej na 
druku potwierdzającym nabycie abonamentu. 

9. 13Abonamenty postojowe typu K, I, M, A stanowią dowód wniesienia opłaty 
tylko w danym sektorze podstrefy płatnego parkowania. 

                                                           
12 Zmieniony przez § 1 pkt 19) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 15 grudnia 2019 r. 

 
13 Zmieniony przez § 1 pkt 7) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 



  

10. Abonament postojowy wydany jest wyłącznie na numer rejestracyjny 
pojazdu. 

 11. 14W przypadku zwrotu abonamentu przez właściciela zobowiązany jest on 
do wypełnienia stosownego formularza. 

§ 4.1.15 Obowiązek uiszczenia opłaty za postój w OPP powstaje z mocy prawa. 
W przypadku stwierdzenia nieuiszczenia należnej opłaty za postój w OPP 
wystawiane jest zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej, które 
w sposób zwyczajowo przyjęty umieszcza się na przedniej szybie pojazdu 
samochodowego pod wycieraczką. 

 2. 16Za nieuiszczenie opłaty za postój pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 
150,00 PLN. 

3. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia 
zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej. Opłatę dodatkową 
wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty na wskazane  
w zawiadomieniu konto. 

4. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie, o którym mowa ust. 3, podlega 
egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji. 

5. Osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się 
z tego obowiązku wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt 

                                                                                                                                                                                     
dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r. 

 
14 Zmieniony przez § 1 pkt 8) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r. 

 
15 Zmieniony przez § 1 pkt 9) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r. 

 
16 Zmieniony przez § 1 pkt 10) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r. 

 



  

uiszczenia opłaty w czasie postoju. W przypadku wniesienia opłaty w formie 
środków pieniężnych umieszczonych w parkometrze, warunkiem zwolnienia  
z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jest przedłożenie, w terminie do 7 dni 
od powstania obowiązku, oryginału właściwego wydruku z urządzenia służącego 
do poboru opłat . Wnoszący reklamację zwolniony jest z obowiązku  przedłożenia 
oryginału wydruku w przypadku, gdy opłata była uiszczona  w urządzeniu,  
w którym  do otrzymania wydruku w przypadku , gdy opłata była uiszczona  
w urządzeniu, w którym  do otrzymania wydruku niezbędne jest wprowadzenie 
numeru rejestracyjnego pojazdu. 

6. 17Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za postój w obszarze płatnego 
parkowania bez uiszczenia opłaty można wnieść w terminie do 7 dni od dnia wystawienia 
zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji 
osoba kwestionująca nałożenie opłaty dodatkowej powiadamiana jest pisemnie. W przypadku 
uznania reklamacji zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej nie rodzi 
skutków prawnych. 

7. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej. 

 
§ 4a.18 Środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie 
płatnego parkowania, w wysokości nie mniejszej niż 69% tych opłat, oraz w całości środki  
z opłat dodatkowych gmina przeznacza na poprawę publicznego transportu zbiorowego, 
budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleń i zadrzewienia  
w gminie. Środki te gmina gromadzi na wydzielonym rachunku. 

§ 5.1. Traci moc uchwała Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.  
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia 
opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.  

2. Abonamenty postojowe wydane na podstawie załącznika Nr 2 do uchwały Rady Miasta 
Krakowa wskazanej w ust.1 zachowują ważność do czasu terminu, na jaki zostały wydane. 

3. Abonamenty postojowe wydane na podstawie uchwały wskazanej w ust. 1 do czasu upływu 
terminu na jaki zostały wydane zachowują ważność wyłącznie na obszarze, na który zostały 
wydane. 

                                                           
17 Zmieniony przez § 1 pkt 11) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r. 

 
18 Dodany przez § 1 pkt 12) uchwały Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz.5636), który wszedł w życie  
z dniem 22 września 2019 r. 



  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


