UCHWAŁA NR LII/696/12
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały 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 z późn. zm.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3 i 4 oraz
art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115
z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXI/229/ll 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 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. l uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Opłata pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 20.00 za pomocą środków
pieniężnych uiszczanych w parkomacie o nominałach: 5 zł, 2 zł, l zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr, poprzez wykupienie
abonamentu postojowego oraz za pomocą innych elektronicznych form płatności.",
2) § 4 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„5. Osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku wykazując
w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie parkowania, co jednak nie dotyczy
abonamentów wydanych na okaziciela. W przypadku wniesienia opłaty w formie środków pieniężnych
umieszczonych w parkomacie, warunkiem zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jest
przedłożenie w siedzibie zarządu dróg, w terminie do 7 dni od powstania obowiązku, oryginału właściwego
wydruku z urządzenia służącego do poboru opłat.",
3) w pkt l Załącznika Nr 2 do uchwały dodaje się ppkt 1.7 w brzmieniu:
„1.7 pojazdy wykonujące usługę przewozu osób w ramach transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161b ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) przy czym przewóz może być wykonywany także
celem edukacji osób niepełnosprawnych - wyłączenie w zakresie niezbędnym do wykonania przewozu.",
4) ppkt 3.2.1 Załącznika Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„3.2.1 Podstawą do nabycia abonamentu postojowego na parkowanie pojazdów samochodowych w strefie jest
spełnienie warunków przewidzianych dla określonego typu abonamentu oraz posiadanie pojazdu
samochodowego z tytułu:
a) własności;
b) umowy leasingu;
c) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu,
d) innej umowy cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego.",
5) ppkt 3.3 Załącznika Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„3. 3 Abonament postojowy miesięczny typu „N" dla osoby niepełnosprawnej przysługuje: 3.3.1 Osobie
niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego,
legitymującej się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
o przyczynie z kodu R lub N, wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające
o niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły
orzekające o niepełnosprawności wydanym przed datą 23 sierpnia 2003 r. lub orzeczeniem równoważnym
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wydanym na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe - wydany na numer rejestracyjny
wyłącznie dla jednego pojazdu posiadanego na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ppkt. 3.2.1
3.3.2 Osobie niepełnosprawnej, zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego, świadczącej, w oparciu
o umowę uregulowaną w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r.
Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), pracę o charakterze stacjonarnym w obiekcie usytuowanym na obszarze
obejmowanym przez strefę płatnego parkowania, legitymującej się stosownym oświadczeniem pracodawcy,
a także orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wydanym
przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym
wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanym przed datą
23 sierpnia 2003 r. lub orzeczeniem równoważnym wydanym na podstawie przepisów szczególnych przez
organy rentowe - wydany na numer rejestracyjny wytącznie dla jednego pojazdu posiadanego na podstawie
jednego z tytułów wymienionych w ppkt. 3.2.1, na czas niedłuższy niż okres świadczenia pracy,
z zastrzeżeniem ppkt 3.3.5
3.3.3 Rodzicowi lub opiekunowi prawnemu osoby niepełnosprawnej, zameldowanej na terenie Województwa
Małopolskiego, o niepełnosprawności potwierdzonej w orzeczeniach, o których rnowa w ppkt 3.3.1 lub osoby
niepełnosprawnej do 16 roku życia o niepełnosprawności potwierdzonej w orzeczeniu o niepełnosprawności,
które to osoby wymagającej stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, lub konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego rehabilitacji i edukacji, w związku z przewozem tych osób pojazdem
samochodowym - wydany na numer rejestracyjny wyłącznie dla jednego pojazdu posiadanego na podstawie
jednego z tytułów wymienionych w ppkt. 3.2.1
3.3.4 Stawka optaty za abonament wynosi - 2,50 zł/miesiąc.",
6) w Załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się ppkt 3.3.5 w brzmieniu:
„3.3.5 Na czas nie dłuższy niż okres orzeczonej niepełnosprawności.",
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa
Bogusław Kośmider
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