UCHWAŁA NR XCVI/1443/14
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 29 stycznia 2014 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
(Dz. U. z 2013 poz. 594, 645 i 1318) 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 (Dz. U. z 2013 poz. 260, 843 i 1543) Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale 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., wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) opiekunie osoby niepełnosprawnej – rozumie się przez to osobę sprawująca stałą opiekę nad osobą
niepełnosprawną, połączoną stosunkiem pokrewieństwa o jakim mowa w art. 129 ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.) z tą osobą, niebędąca
rodzicem lub opiekunem prawnym, zameldowana pod tym samym adresem co osoba, w odniesieniu do
której sprawowana jest opieka.”.
2. W § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Abonament postojowy typu P1, P2, P3, P4, P5, stanowi dowód wniesienia opłaty tylko i wyłącznie w danej
strefie miejsca zameldowania, abonament P6 I, P6 II, P6 III, P6 IV, P6 V stanowi dowód wniesienia opłaty
tylko i wyłącznie w danej podstrefie miejsca zameldowania.”.
3. W załączniku nr 2 do uchwały:
1) Pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. STAWKI OPŁAT
2.1. Ustala się następujące stawki opłat za kolejne godziny parkowania w strefach: „P1, P2, P3, P4,
P5” oraz podstrefach strefy „P6”;
2.1.1. za pierwszą godzinę parkowania – 3,00 zł
2.1.2. za drugą godzinę parkowania – 3,50 zł
2.1.3. za trzecią godzinę parkowania – 4,10 zł
2.1.4. za czwartą i kolejne godziny parkowania – po 3,00 zł za każdą.
2.2. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka została
wrzucona do parkomatu z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty,
z zastrzeżeniem pkt. 2.3.
2.3. Minimalna opłata, o której mowa w pkt. 2.1 wynosi 1,00 zł.
2.4. Ustala się zerową stawkę opłat dla:
2.4.1. Niepełnosprawnych posiadających ważną kartę parkingową wydana przez właściwy organ
wyłącznie za parkowanie w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób.
2.4.2. Motocykli.
2.4.3. Taksówek w ramach wyznaczonych dla taksówek miejsc postoju.
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2.4.4. Oznakowanych pojazdów wykonujących usługę przewozu osób w ramach transportu sanitarnego
w rozumieniu art. 16b 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 – wyłącznie w zakresie
niezbędnym do wykonania przewozu.
2.4.5. Oznakowanych pojazdów:
- pogotowia energetycznego, wodnokanalizacyjnego, gazowego, ciepłowniczego,
- zarządcy systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- straży miejskiej,
wyłącznie w czasie wykonywania obowiązków służbowych.
2.4.6. Wojewódzkich i miejskich służb zarządzania kryzysowego oznakowanych identyfikatorem
zarządu dróg - wyłącznie podczas wykonywania obowiązków służbowych.
2) W ppkt 3.2.2 litera a) otrzymuje brzmienie:
„a) na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego osoby fizycznej, zameldowanej na obszarze
określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, posiadającej pojazd samochodowy na podstawie
jednego z tytułów wymienionych w ppkt 3.2.1 – stanowiący dowód wniesienia opłaty za parkowanie
wyłącznie w strefie lub podstrefie miejsca zameldowania, przy czym stawka opłaty za pojazd samochodowy
wynosi 10 zł/miesiąc.”;
3) Pkt 3.3. 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 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 mającej ograniczenia w samodzielnym poruszaniu
i przemieszczaniu się, spełniającej przesłanki określone w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu
drogowym (karta parkingowa), zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego, legitymującej
się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
o przyczynie z kodu 07-S lub 11-I, w jakim wskazano na zasadność korzystania z przysługujących
ulg i uprawnień, wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności
– wydany na numer rejestracyjny wyłącznie jednego pojazdu posiadanego na podstawie jednego
z tytułów wymienionych w ppkt. 3.2.1.
3.3.3. Osobie niepełnosprawnej, zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego,
świadczącej, w oparciu o umowę uregulowaną w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(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 wyłącznie dla jednego pojazdu posiadanego na podstawie jednego
z tytułów wymienionych w ppkt. 3.2.1, na czas nie dłuższy niż okres świadczenia pracy,
z zastrzeżeniem ppkt 3.3.6
3.3.4. Rodzicowi albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi osoby niepełnosprawnej,
zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego, o niepełnosprawności potwierdzonej
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w orzeczeniach wydanych przez podmioty o których mowa w ppkt 3.3.1 lub osoby niepełnosprawnej
do 16 roku życia o niepełnosprawności potwierdzonej w orzeczeniu o niepełnosprawności, które to
osoby wymagają 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
3.3.5. Stawka opłaty za abonament wynosi – 2,50 zł/miesiąc.
3.3.6. Na czas nie dłuższy niż okres orzeczonej niepełnosprawności.”;
4) Pkt 3.5. otrzymuje brzmienie:
„3. 5 Abonament postojowy typu „M” dla mikroprzedsiębiorcy lub właściciela nieruchomości będącego
jednocześnie administratorem tej nieruchomości, do którego zalicza się abonament „M1" – odpowiadający
strefie „P1", „M2" - odpowiadający strefie „P2", „M3" - odpowiadający strefie „P3", „M4” – odpowiadający
strefie „P4”,„M5" - odpowiadający strefie „P5”, „M6” - odpowiadający jednej z podstref strefy P6.
3.5.1 Abonament postojowy typu „M” dla:
a) mikroprzedsiębiorcy mającego siedzibę lub prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, co udokumentuje tytułem prawnym do lokalu,
wydawany jest na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, dla osoby posiadającej pojazd
samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ppkt 3.2.1.,
b) osoby będącej właścicielem nieruchomości zlokalizowanej na obszarze określonym w załączniku Nr
1 do niniejszej uchwały - jednocześnie będącej administratorem tej nieruchomości wydawany jest na
numer rejestracyjny pojazdu, dla osoby posiadającej pojazd samochodowy na podstawie jednego
z tytułów wymienionych w ppkt 3.2.1,
na podstawie oświadczenia wszystkich pozostałych
współwłaścicieli, że dana osoba jest administratorem nieruchomości,
c) podmiot spełniający wymagania wskazane w ppkt. 3.5.1. lit. a) lub b) może uzyskać maksymalnie
jeden abonament.
Stawka opłaty za abonament typu „M”, wynosi 50,00 zł/miesiąc. Abonament typu „M”
wydawany jest maksymalnie na okres 1 roku. Opłata za każdy kolejny ustalana jest w oparciu
o postanowienia niniejszej uchwały.”.
§ 2. W uchwale Nr LXXII/1051/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 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., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1:
a) uchyla się pkt 1,
b) uchyla się pkt 3,
c) uchyla się pkt 4,
d) uchyla się pkt 5,
e) uchyla się pkt 7,
f) w pkt 10 uchyla się ppkt. 3.2.2 litera a) w proponowanym brzmieniu,
g) uchyla się pkt 12,
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem l marca 2014 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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2. Abonamenty postojowe typu P4, P5, P6 oraz M4, M5, M6, obejmujące okres od l do 28 lutego 2014 r.
zachowują ważność, przy czym termin ich obowiązywania ulega wydłużeniu o niewykorzystane dni z okresu
od l do 28 lutego 2014 r.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem l marca 2014 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z zastrzeżeniem ust. 2 .
2. Paragraf 2 pkt 2 uchwały wchodzi w życie z dniem l lutego 2014 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Józef Pilch
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