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ZARZĄDZENIE Nr 523/2022
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 3 marca 2022r.
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w sprawie przepisów porządkowych dotyczących wprowadzenia czasowego, bezpłatnego
abonamentu postojowego dla obywateli Ukrainy uprawniającego do postoju w Obszarze
Płatnego Parkowania w Krakowie
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372,
1834) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się bezpłatny abonament postojowy dla obywateli Ukrainy
uprawniający do postoju w Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie.
2. Abonament, o którym mowa w ust. 1, może zostać wydany obywatelowi Ukrainy
po okazaniu następujących dokumentów:
1) paszportu potwierdzającego przekroczenie granicy między Ukrainą
a Rzeczpospolitą Polską od dnia 24 lutego 2022 r. lub oryginału skierowania
na pobyt w miejscu zakwaterowania wydanego przez Wojewodę
Małopolskiego od dnia 24 lutego 2022 r. lub zaświadczenia o zameldowaniu
na pobyt czasowy od dnia 24 lutego 2022 r.;
2) ukraińskiego
dowodu
rejestracyjnego
pojazdu
samochodowego
potwierdzającego posiadanie pojazdu.
3. Abonament, o którym mowa w ust. 1, upoważnia do postoju w tym sektorze
Obszaru Płatnego Parkowania, w którym obywatel Ukrainy przebywa zgodnie ze swoim
oświadczeniem lub oświadczeniem osoby lub instytucji przyjmującej lub skierowaniem
wydanym przez Wojewodę Małopolskiego lub meldunkiem czasowym.
4. Abonament wydaje się na okres jednego miesiąca z możliwością przedłużenia.
5. Jedna osoba jest upoważniona do posiadania jednego abonamentu, o którym mowa
w ust. 1.
§ 2. Legitymowanie się abonamentem, o którym mowa w § 1, upoważnia do
anulowania nałożonej od dnia 24 lutego 2022 r. opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za
postój pojazdu samochodowego w Obszarze Płatnego Parkowania.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Miasta
Krakowa.
§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od
dnia 24 lutego 2022 r.
2. Zarządzenie traci moc z dniem 31 maja 2022 r.
3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa.

