UCHWAŁA NR XCIX/2566/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia
7 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie
wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r.
poz. 1102), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Potwierdzeniem przysługujących zniżek, ulg, preferencji
status Karty Krakowskiej, zwany dalej „Kartą” lub „Statusem”.

i uprawnień

jest

2. Status może być zapisany na nośniku wydawanym pod nazwą „Karta Krakowska” lub
innym ustalonym przez Prezydenta Miasta Krakowa.
3. „Karta Krakowska” wydawana jest imiennie w formie dokumentu z tworzywa sztucznego
lub w formie elektronicznej, zawiera fotografię i jest dokumentem identyfikującym osobę
uprawnioną.”
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Karta ważna jest przez okres jednego roku, licząc od dnia jej uzyskania, z zastrzeżeniem
§ 13.”
c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku, gdy wniosek o przedłużenie ważności Karty składany jest
po upływie terminu jej ważności, ważność Karty przedłuża się na okres jednego roku, licząc od
dnia ponownego jej uzyskania.”
2) w § 10:
a) pkt 4-5 otrzymują brzmienie:
„4) wzory stosownych wniosków, w tym o: wydanie Karty, przedłużenie jej ważności, wydanie
duplikatu „Karty Krakowskiej” oraz unieważnienie Karty,
5) wzór „Karty Krakowskiej”,”
b) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) nośniki, na których może być zapisywany Status.”
3) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. „Karta Krakowska” jest także nośnikiem biletów Komunikacji Miejskiej
w Krakowie, będzie integrowana z innymi kartami oraz wykorzystywana do zapisywania innych
danych i uprawnień.”
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§ 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
Sławomir Pietrzyk
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