
UCHWAŁA NR XXIV/519/19
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 11 września 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia

statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt 9, lit. h, art. 39  ust. 4 oraz art. 40  ust. 2 ustawy z   dnia
8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 12 pkt 8 lit. i, art. 40 
ust. 1 w związku  z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U z 
2019 r. poz. 511) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie stanowiącym załącznik do uchwały 
nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z  dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia 
statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (t.j. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. 
poz. 5920) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) realizacji polityk miejskich z ramienia Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ruchu rowerowego, 
pieszego oraz urządzeń transportu osobistego (np. hulajnogi);”

2) w § 3 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zarządzaniem i utrzymaniem wybranymi elementami infrastruktury transportu publicznego 
służącymi do bezpośredniej obsługi pasażerów i ekspozycji informacji pasażerskiej takim jak: 
modułowe wiaty przystankowe wraz z ich wyposażeniem za wyjątkiem kabli energii elektrycznej 
zasilających konstrukcje, ławki przystankowe, zintegrowane z wiatami lub słupkami kosze na 
śmieci, słupki przystankowe wraz z wyposażeniem (gabloty, tablice, znaki);”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 września 2019 r.

Poz. 6717
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