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ZARZĄDZENIE Nr 999/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 19.04.2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 
sierpnia 2017 roku w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości                                   
i przestrzeni

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 i 46 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130), art. 11 ust. 1 i art. 23 ust.1  ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r.                        
w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Używający nagłośnienia w granicach historycznego zespołu Miasta Krakowa, 
wskazanego Zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. w sprawie 
uznania za pomnik historii, są zobowiązani do uiszczenia kaucji. Kaucji nie pobiera 
się w przypadku imprez organizowanych przez podmioty wskazane w § 2 ust. 1 pkt 
1), imprez organizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne a także                             
w przypadku organizacji przedsięwzięć określonych w § 2 ust. 2 pkt 1). Decyzję                     
o zwrocie kaucji podejmuje według właściwości terytorialnej Dyrektor Wydziału 
Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa lub Dyrektor Zarządu 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w oparciu o wynik kontroli,                    
o której mowa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasad czasowego 
udostępniania nieruchomości i przestrzeni.”

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za zajęcie Błoń Krakowskich pobierana jest kaucja za każdy 1 m2 zajęcia 
powierzchni. Kaucji nie pobiera się w przypadku imprez organizowanych przez 
podmioty wskazane w § 2 ust.1 pkt 1), imprez organizowanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne a także w przypadku organizacji przedsięwzięć określonych              
w § 2 ust. 2 pkt 1) oraz przy organizowaniu innych przedsięwzięć, które zgodnie z 
opinią zarządzającego terenem nie stwarzają zagrożeń powstania szkód.”,  

3) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Za zajęcie Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego pobierana jest 
kaucja za:
1) ustawienie sceny, konstrukcji stalowych, rusztowań i obiektów handlowych 

podczas organizacji imprez - za każdy 1 m2 zajęcia powierzchni,
2) wjazd pojazdów o dmc powyżej 10 ton – opłata za wjazd wszystkich pojazdów                

w ramach imprezy/przedsięwzięcia, w najwyższej wynikającej z cennika 
wysokości.”

Kaucje nie sumują się, a w przypadku zajęcia nieruchomości i wjazdu pojazdów 
pobierana jest kaucja w najwyższej, wyliczonej wysokości. Kaucji nie pobiera się od 
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek 
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organizacyjnych, przy czym Organizator imprezy/przedsięwzięcia ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie imprezy/przedsięwzięcia                                       
i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.”.

§2.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom: Wydziału Spraw 
Administracyjnych, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Zarządu Budynków 
Komunalnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,


