
załącznik
do zarządzenia nr 2031/2017
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Wysokość stawek za czasowe udostępnienie nieruchomości – stawki podstawowe netto

Cel udostępnienia Strefa I Centralna Strefa II

1. Działalność handlowa/usługowa
1) sprzedaż, usługi, w tym: punkty, stoiska, automaty– za każdy 1 m2 - 2,40 zł
2) sprzedaż, usługi okazjonalne  – za każdy 1 m2 8,00 zł 6,00 zł
3) ekspozycje przedsklepowe – za każdy 1 m2 3,00 zł 1,50 zł
4) stacje monitoringu jakości powietrza, wód, gleb 0,28 zł 0,14 zł
5) punkty handlowe w przejściach podziemnych: Rondo Czyżyńskie, ul. 

Wielicka – Wlotowa, ul. Na Zjeździe – za każdy 1 m2 - 0,25 zł

2.  Ogródki gastronomiczne oraz indywidualne, wolnostojące sprzęty lub  
urządzenia – za każdy 1 m2

2,50 zł 1,50 zł

3. Nośniki, elementy informacji wizualnej (reklama, billboard, plakat, itp.)
1) stojące konstrukcje nieregularne, konstrukcje reklamowe na pojazdach 

i przyczepach samochodowych, samochody reklamowe, balony - za każdy 
1 m2 rzutu poziomego

37,00 zł 35,00 zł

2)  wiszące, a także umieszczone płasko na elewacjach budynków lub innych 
konstrukcjach nośnych – za każdy 1 m2 

2,80 zł 2,60 zł

3) szyldy reklamowe na wysięgnikach mocowane do elewacji, dotyczące 
działalności prowadzonej w budynku - za 1 szt.       

        1,50 zł

4) słupy /okrąglaki/ informacyjno-ogłoszeniowe – za 1 szt. - 10,00 zł
5) informacje o przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych, w tym flagi, tablice 

informacyjno-ogłoszeniowe, w tym kierunkowe – za każdy 1 m2
1,50 zł 1,20 zł

4. Markizy – za 1 m2 rzutu poziomego max powierzchni markizy         0,50 zł
5. Organizacja imprez i innych przedsięwzięć
1) udostępnienie w ramach imprezy/przedsięwzięcia nieruchomości na:

a/ cele wskazane w ust. 1, 2, 31) – za każdy 1 m2 - stawki określone odpowiednio 
w ust. 1, 2, 3.

b/ ciągi komunikacyjne (przejścia, dojścia) 0,50 zł 0,25 zł
c/ pozostałe cele – za każdy 1 m2 2,00 zł 1,00 zł

2) udostępnienie miejsca z użyciem nagłośnienia – jednorazowa opłata 90,00 zł
3) wjazd i postój pojazdu o dmc (do 1 godziny bezpłatnie): za drugą i każdą 

następną 
rozpoczętą godzinę

opłata 
dzienna

a/ do 3,5 t  50,00 zł 50,00 zł  
b/ powyżej 3,5 t – do 7,5 t 100,00 zł  
c/ powyżej 7,5 t – do 16 t 200,00 zł 
d/ powyżej 16 t 400,00 zł 

100,00 zł

4) prowadzenie okresowej działalności kulturalnej (rozrywkowej) – za każdy 1 
m2

3,00 zł 1,50 zł

6. Roboty remontowo-budowlane
1) zajęcie pasa drogi wewnętrznej:

a/ rozkopy nawierzchni, umieszczanie rusztowań, urządzeń lub zaplecza - na 
jezdni, bez całkowitego wyłączenia z ruchu drogowego – za każdy 1 m2 10,00 zł 2,40 zł
b/ rozkopy nawierzchni, umieszczanie rusztowań, urządzeń lub zaplecza 
z ograniczeniem ruchu drogowego poprzez całkowite wyłączenie ruchu 
drogowego – za każdy 1m2 

20,00 zł 5,25 zł

c/ rozkopy nawierzchni, umieszczanie rusztowań, urządzeń lub zaplecza na 
chodniku, poboczu, zieleńcu – za każdy 1 m2 2,00 zł 0,80 zł

d/ umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu za 
wyjątkiem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych:
- jezdnia  i pozostałe elementy pasa drogowego – stawka roczna za 1 m2 
rzutu poziomego urządzenia

- 6,00 zł
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- na obiekcie mostowym – stawka roczna za 1 m2 rzutu poziomego 
urządzenia.

-
81,00 zł

2) zajęcie terenu poza pasem drogi wewnętrznej:
a/ rozkopy nawierzchni, umieszczanie rusztowań, urządzeń lub zaplecza dla 
inwestycji remontowych (modernizacyjnych)  – za każdy 1 m2 2,00 zł 0,16 zł
b/ zaplecza dla inwestycji budowlanych, drogi technologiczne – 
za każdy 1 m2

2,00 zł 0,08 zł

c/ prace/odwierty geologiczne – za każde 10 m2 200,00 zł 100,00 zł
d/ umieszczanie infrastruktury przesyłowej – za każdy 1 mb 0,30 zł 0,20 zł

7. Wjazd i postój pojazdu  - jednorazowa opłata za zezwolenie 
1) o dmc do 3,5 t 100,00 zł 50,00 zł
2) o dmc powyżej 3,5 t 200,00 zł 100,00 zł
8. Kaucje i opłaty manipulacyjne
1) kaucja za użycie nagłośnienia 2 000,00 zł
2) kaucja za zajęcie Rynku Głównego, Rynku Małego lub placu Szczepańskiego, związana z organizacją imprezy: 

a/ scena, konstrukcje metalowe, rusztowania – za każdy 1 m2 50,00 zł -
b/ obiekty handlowe  – za każdy 1 m2 10,00 zł -

3) kaucja za wjazd pojazdów na Rynek Główny, Rynek Mały lub plac Szczepański:
a/ pojazdy o dmc od 10 t do 16 t oraz wózki widłowe   5 000,00 zł -
b/ o dmc od 16 t do 24 t 15 000,00 zł -
c/ powyżej dmc 24 t 20 000,00 zł -

4) kaucja za zajęcie Błoń Krakowskich – za każdy 1 m2 - 7,00 zł
5) kaucja za zajęcie nieruchomości pod nośniki informacji wizualnej (w tym 

szyldy) przy umowach zawieranych przez ZBK 
3-krotność miesięcznej stawki 

brutto określonej w ust. 3 pkt 2 i 3
6) jednorazowa opłata manipulacyjna za zamontowanie na nieruchomości 

zarządzanej przez ZBK markiz lub wysięgników zajmujących przestrzeń nad 
pasem drogowym

4000,00 zł 1000,00 zł

7) złożenie/zmiana wniosku w terminie do 7 dni roboczych przed 
rozpoczęciem/zmianą przedsięwzięcia, które wymaga uzyskania opinii, 
uzgodnień, zmiany treści umowy, itp. 2)

dodatkowo
100% stawki
podstawowej

Uwagi:

1) reklamy sponsorów przedsięwzięć określonych w § 2 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) zarządzenia - 30% stawki 
określonej w ust. 3 pkt 1) i 2) załącznika,

2) a/ w przypadku udostępnienia nieruchomości trwającego powyżej 7 dni – opłatę dodatkową nalicza się 
za pierwsze 7 dni,
b/ w przypadku udostępnienia nieruchomości trwającego do 7 dni – opłatę dodatkową nalicza się za 
cały okres przedsięwzięcia.
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