
 

ZARZĄDZENIE Nr 686/2022 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 21 marca 2022 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji 
Miejskiej w Krakowie dla obywateli Ukrainy 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 i 583), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 679); art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 i 2445); art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 583) zarządza się, co następuje: 
  
 § 1. 1. Ustala się do dnia 30 kwietnia 2022 r. - z uwagi na wprowadzenie w dniu 24 lutego 
2022 r. stanu wojennego na terytorium Ukrainy - uprawnienia do bezpłatnych przejazdów 
środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej 
Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji 
publicznego transportu zbiorowego, dla obywateli Ukrainy.  

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 przysługują obywatelom Ukrainy na podstawie: 
1) dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej od dnia  

24 lutego 2022 r. lub 
2) powiadomienia o nadaniu numeru PESEL wydanego od dnia 16 marca 2022 r.  

 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Transportu Publicznego 

w Krakowie. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.  
 
§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
§ 5. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


