UCHWAŁA NR XXIV/318/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 14 września 2011 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.
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. 13 b ust. 3, 4 i 6
oraz art. 13 f 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. 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, wprowadza się następujące zmiany:
1. w podstawie prawnej uchwały, po wyrazach „art. 13 b ust. 3 i 4” dodaje się wyraz „ i 6”;
2. Paragraf 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) strefie - rozumie się przez to strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
na terenie Miasta Krakowa oznaczoną właściwymi znakami drogowymi,
2) podstrefie - rozumie się przez to oznaczoną część strefy,
3) opłacie — rozumie się przez to opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie,
4) miesiącu - rozumie się przez to 30 kolejnych dni licząc od początkowej daty obowiązywania abonamentu,
5) roku - rozumie się przez to 365 kolejnych dni licząc od początkowej daty obowiązywania abonamentu,
6) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione i niespokrewnione,
zameldowane pod tym samym adresem, stanowiącym ten sam lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny.
7) mikroprzedsiębiorcy - osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, 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.
3. paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.”
4. w Załączniku Nr 2 do uchwały:
1) w podpunkcie 3.1.3 skreśla się wyraz „ kalendarzowy”;
2) podpunkt 3.2 otrzymuje brzmienie:
3.2 Abonament postojowy miesięczny typu „P1, P2, P3":
3.2.1 Podstawą do nabycia abonamentu postojowego typu „P1, P2, P3" na parkowanie pojazdów samochodowych
w strefie jest spełnienie warunków określonych w ppkt 3.2.2 oraz posiadanie pojazdu samochodowego
z tytułu:
a) własności;
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b) umowy leasingu;
Abonament postojowy nie przysługuje osobie fizycznej nie będącej właścicielem pojazdu samochodowego
zameldowanej na pobyt stały na obszarze określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, pozostającej
w stosunku pracy i korzystającej z pojazdu samochodowego oddanego do używania jego pracodawcy na mocy
umowy leasingu zawartej pomiędzy pracodawcą a podmiotem oddającym rzecz do używania zgodnie
z art. 7091 k.c. (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93);
c) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu,
d) innej umowy cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego.
3.2.2 Abonament postojowy typu „P1, P2, P3" wydawany jest:
a) na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego osoby fizycznej zameldowanej w gospodarstwie
domowym, na pobyt stały, na obszarze określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, posiadającej
pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ppkt 3.2.1 - potwierdzający
uprawnienie do parkowania wyłącznie w podstrefie miejsca zameldowania,
b) na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego osoby fizycznej zameldowanej w gospodarstwie
domowym, na pobyt czasowy, na obszarze określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, posiadającej
pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ppkt 3.2.1 - potwierdzający
uprawnienie do parkowania wyłącznie w podstrefie miejsca zameldowania,
c) na numer rejestracyjny pojazdu, dla osób fizycznych zameldowanych w tym samym gospodarstwie domowym,
spełniających zapisy ppkt. 3.2.2, a), b), które należy rozpatrywać łącznie dla jednego gospodarstwa
domowego:
- stawka opłaty za pierwszy i drugi pojazd w gospodarstwie domowym wynosi -10,00 zł/miesiąc,
- stawka opłaty za trzeci pojazd w gospodarstwie domowym wynosi -100,00 zł/miesiąc,
- stawka opłaty na każdy kolejny pojazd w gospodarstwie domowym wynosi - 250.00 zł/miesiąc
d) dla pojazdów będących własnością instytucji sektora finansów7 publicznych, organizacji społecznych,
wyznaniowych, politycznych związków i organizacji zawodowych mających siedzibę na obszarze określonym
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały - potwierdzający uprawnienie do parkowania wyłącznie w podstrefie
siedziby
- stawka opłaty za pierwszy pojazd wynosi - 100,00 zł/ miesiąc
Ustala się progresywne narastanie opłaty za każdy kolejny pojazd o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni
pojazd.
e) na okres nie dłuższy niż 1 rok.
3) podpunkt 3.3.2 otrzymuje brzmienie:
„3.3.2 Rodzicowi lub opiekunowi prawnemu osoby niepełnosprawnej o niepełnosprawności potwierdzonej
w orzeczeniach, 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 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”;
4) podpunkt 3.5 otrzymuje brzmienie:
„3.5 Abonament postojowy typu „Ml" -odpowiadający podstrefie „P1", „M2" - odpowiadający podstrefie „P2",
„M3" - odpowiadający podstrefie „P3" dla: mikroprzedsiębiorcy, właściciela nieruchomości będącego
jednocześnie administratorem tej nieruchomości.
3.5.1 Abonament postojowy typu „Ml" - odpowiadający podstrefie „P1", „M2" - odpowiadający podstrefie „P2",
„M3" - odpowiadający podstrefie „P3" dla:
a) mikroprzedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą wydawany jest na numer rejestracyjny pojazdu
samochodowego, dla osoby posiadającej pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych
w ppkt 3.2.1 oraz na podstawie dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu
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użytkowym, na obszarze określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, co udokumentuje stosownym
wypisem z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisem z KRS, a także tytułem prawnym do lokalu .
W sytuacji gdy nie jest to prawo własności umową najmu, dzierżawy lokalu, w celu prowadzenia działalności
gospodarczej. Wysokość przychodów oraz ilość osób zatrudnionych mikroprzedsiębiorca udokumentuje
stosownym zaświadczeniem organu skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
b) osoby będącej właścicielem nieruchomości - 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 oraz na dokument potwierdzający prawo własności do
nieruchomości zlokalizowanej na obszarze określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, co
udokumentuje aktualnym wypisem z KW i na podstawie oświadczenia wszystkich pozostałych
współwłaścicieli, że dana osoba jest administratorem nieruchomości,
c) podmiot spełniający wymagania wskazane w ppkt. 3.5.1. w ppkt. a lub b może uzyskać maksymalnie jeden
abonament.
Stawka opłaty za abonament typu „Ml", „M2", „M3" wynosi 50,00 zł/miesiąc. Abonament typu „Ml", „M2",
„M3" wydawany jest maksymalnie na okres 1 roku. Opłata za każdy kolejny ustalana jest w oparciu
o postanowienia niniejszej uchwały."
5) podpunkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
„4.2 Warunkiem korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego na prawach wyłączności jest uprzednie
wyrażenie zgody i wyznaczenie koperty przez zarządzającego ruchem w trybie przewidzianym w art. 13b ust. 6
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i uiszczenie opłaty, o której mowa w ppkt. 4.1.”.
§ 2. Abonamenty postojowe typu „M”, wydane na podstawie postanowień punktu 3.5 Załącznika Nr 2 do
uchwały, zachowują ważność do czasu upływu terminu na jaki zostały wystawione, jednakże nie dłużej niż do dnia
31 grudnia 2011 r.
§ 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 punkt 3, który wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2011 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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