
UCHWAŁA NR LV/1584/21 
RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr LXXXIX/2177/17 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. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3 i 4 i 6 oraz 
art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 
2338, z 2021 r. poz. 54), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 (tj. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2021 r. 
poz. 1164), wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) pierwszej strony PIT za rok poprzedni oraz UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) 
z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO - 
obydwa wydrukowane lub okazane na urządzeniu podatnika. W terminie do dnia 
30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za 
rok przypadający przed rokiem poprzednim,lub”; 

2) w § 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9 o treści: 
„9) status Karty Krakowskiej – uprawnienie określone w uchwale nr XCIV/2450/18 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu 
pn. Karta Krakowska (z późn. zm.).”; 

3) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
a) w punkcie 2.5.5. po punkcie 2.5.5.6., a przed wyrażeniem „wyłącznie w czasie wykonywania 

obowiązków służbowych.”, dodaje się nowy punkt 2.5.5.7., który otrzymuje brzmienie: 
„2.5.5.7. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Powiat 

Grodzki,”, 
b) punkt 3.2.6. otrzymuje brzmienie: 

„3.2.6. Abonament postojowy typu „K” przysługuje jedynie osobom rozliczającym 
podatek dochodowy od osób fizycznych w Krakowie lub osobom posiadającym status Karty 
Krakowskiej.”, 

c) po punkcie 5.3.2. dodaje się punkt 6 o treści: 
„6. ZAKUP ABONAMENTÓW POSTOJOWYCH Z WYKORZYSTANIEM 

KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH 
6.1. Dopuszcza się możliwość nabywania abonamentów, o których mowa w pkt. 3 za 

pomocą kanałów elektronicznych. 
6.2. Procedurę zakupu abonamentów z wykorzystaniem kanałów elektronicznych oraz 

przedłożenia wymaganych dokumentów określi Zarządca Drogi w porozumieniu 
z Organizatorem Transportu Publicznego i Zarządcą Ruchu.”. 
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d) w punkcie 3.4 tabela otrzymuje brzmienie: 

 3.4 Abonament postojowy typu „N”  

   podstrefa typu.  

 3.4.1  A+B+C  

  1 miesiąc 0,00 PLN  

e) w punkcie 3.2.3 po punkcie 3.2.3.5 dodaje się nowy punkt 3.2.3.6, który otrzymuje brzmienie: 
„3.2.3.6. umowy najmu długoterminowego z firmą prowadzącą działalność gospodarczą 

z oznaczonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodem 77.11.Z”. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 
  

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Krakowa 

 
 

Michał Drewnicki 
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