UCHWAŁA NR LXVIII/994/13
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXXXI/1060/09
Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie w przyjęcia programu gospodarczego
wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 9
lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się jednolity tekst uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września
2009 r. w sprawie w przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż
chronionych i zanikających, zmienionej uchwałami: Nr LXXXI/1072/09 z dnia 23 września 2009 r.,
Nr LXXXVII/1151/09 z dnia 2 grudnia 2009 r., Nr XXI/267/11 i Nr XXI/268/11 z dnia 6 lipca 2011 r.,
Nr XLIII/557/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr LII/701/12 z dnia 11 lipca 2012 r., Nr LXI/875/12 z dnia
21 listopada 2012 r., w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Krakowa
Małgorzata Jantos
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Załącznik do uchwały Nr LXVIII/994/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 lutego 2013 r.
Obwieszczenie
Rady Miasta Krakowa
z dnia
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września
2009 r. w sprawie w przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż
chronionych i zanikających
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września
2009 r. w sprawie w przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż
chronionych i zanikających, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr LXXXI/1072/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu
gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających,
2) uchwałą Nr LXXXVII/1151/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu
gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających,
3) uchwałą Nr XXI/267/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu
gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających,
4) uchwałą Nr XXI/268/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
NR LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu
gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających,
5) uchwałą Nr XLIII/557/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu
gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych zanikających,
6) uchwałą Nr LII/701/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu
gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: FBPGH-YNULP-MPHPJ-AXFWE-YMOOZ. Podpisany
Strona 1

Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Krakowa z dnia...
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września
2009 r. w sprawie w przyjęcia programu gospodarczego
wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych
i zanikających
UCHWAŁA NR LXXXI/1060/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych
i zanikających.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się program gospodarczy wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych
i zanikających w Krakowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się listę branż i zawodów podlegających ochronie na mocy wskazanego programu gospodarczego,
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do stałego monitorowania realizacji niniejszego Programu
i przekazywania informacji z jego realizacji Radzie Miasta Krakowa w terminach do 30 września każdego roku.
§ 4. Wszelkie zmiany w zakresie załącznika nr 2 wywołują skutki podatkowe w podatku od nieruchomości od
1 stycznia roku następnego po wejściu w życie zmiany.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/1060/09
Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r.

Program gospodarczy wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających w Krakowie
1. Celem programu jest ochrona małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w zakresie branż, które
Miasto uznaje za zanikające i wymagające szczególnej ochrony.
2. Listę branż chronionych i zanikających, których dotyczy niniejszy program ustala Rada Miasta Krakowa na
wniosek: Prezydenta Miasta Krakowa, organizacji przedsiębiorców, Rad Dzielnic i Komisji Rady Miasta Krakowa.
Wniosek wymaga pozytywnej opinii właściwych komisji Rady Miasta Krakowa ds. mienia i budżetu.
3. Wniosek musi zawierać przewidywane skutki finansowe dla budżetu Miasta wynikające z ochrony danej
branży .
4. Pierwsza lista branż chronionych i zanikających stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Ochrona przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych i zanikających
w Krakowie polega na:
a) wynajmie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na działalność
dotyczącą branż, o których mowa w niniejszym programie w trybie przetargu na najem lokalu użytkowego,
który jest ograniczony pod względem przedmiotowym (przetarg celowy),
b) stosowaniu wobec najemców lokali użytkowych, o których mowa w niniejszym punkcie waloryzacji stawek
czynszu netto, z uwzględnieniem specyfiki branż chronionych i zanikających.
6. Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na działalność
dotyczącą branż chronionych i zanikających przedstawia Prezydent Miasta Krakowa wg następujących zasad:
a) z wnioskiem o powiększenie bazy lokali o których mowa w niniejszym punkcie mogą wystąpić do Prezydenta
Miasta Krakowa organizacje przedsiębiorców oraz właściwe ze względu na miejsce położenia lokalu Rady
Dzielnic Miasta Krakowa,
b) wykaz podlega zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Miasta Krakowa do spraw budżetu i rozwoju
gospodarczego,
c) po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych komisji wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie
przetargu na najem lokalu użytkowego, który jest ograniczony pod względem przedmiotowym podaje się do
publicznej wiadomości na zasadach określonych w ustawie. Przetargi są organizowane zgodnie z właściwym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.
7. Przy stosowaniu wobec najemców lokali użytkowych o których mowa w niniejszej uchwale waloryzacji
stawek czynszu netto, z uwzględnieniem specyfiki branż chronionych i zanikających stosuje się następujące
zasady:
a) okresowa waloryzacja stawek czynszu netto przeprowadzana jest w tym samym terminie jak okresowa
waloryzacja stawek czynszu za pozostałe lokale użytkowe, będące własnością Gminy Miejskiej Kraków,
b) przeprowadza się analizę wysokości stawek czynszu, uwzględniającą specyfikę branż chronionych
i zanikających, których działalność prowadzona jest w lokalu użytkowym,
c) określona w analizie, o której mowa w pkt 6 lit. "b" wysokość stawek czynszu może stanowić podstawę
negocjacji przy waloryzacji stawek czynszu."
8. Użytkowe lokale komunalne, wynajmowane na cele branż chronionych i zanikających nie mogą być
podnajmowane na inne cele.
9. Gmina tworzy zasób komunalnych lokali użytkowych wykorzystywanych na cele branż chronionych
i zanikających.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/1060/09
Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r.
LISTA BRANŻ CHRONIONYCH, ZANIKAJĄCYCH I PREFEROWANYCH
1. szewstwo naprawkowe
2. obuwnictwo miarowe
3. krawiectwo naprawkowe
4. krawiectwo miarowe
5. modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo
6. naprawa sprzętu AGD
7. ślusarstwo
8. stolarstwo
9. tapicerstwo
10. konwisarstwo
11. kaflarstwo
12. zduństwo
13. garncarstwo
14. witrażownictwo
15. gorseciarstwo na miarę
16. usługi pralnicze bez czyszczenia chemicznego
17. organmistrzostwo
18. wytwarzanie i naprawa obuwia ortopedycznego
19. naprawa i konserwacja wag
20. usługi zegarmistrzowskie w zakresie naprawy zegarków i zegarów
21. kowalstwo artystyczne
22. odlewnictwo artystyczne
23. rymarstwo
24. złotnictwo artystyczne
25. introligatorstwo w zakresie oprawy starych ksiąg
26. kuśnierstwo
27. szklarstwo
28. sztukatorstwo
29. grawerstwo /w kamieniu i metalu/
30. brązownictwo i pozłotnictwo
31. kaletnictwo
32. wyprawa skór futerkowych
33. tokarstwo w drewnie
34. rzeźba w drewnie
35. bary mleczne
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36. mała poligrafia
37. usługi fotograficzne
38. serwis RTV
39. lutnictwo
40. antykwariusze
41. antykwariaty
42. księgarnie, pod warunkiem, że sprzedaż książek stanowi ich jedyną działalność
43. magiel
44. renowacja zabytkowych przedmiotów
45. filatelistyka
46. piekarnie, w których produkcja i sprzedaż pieczywa prowadzona jest w tym samym lokalu przez
mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów oferujących wytwarzane przez siebie produkty w więcej niż
jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym
47. cukiernie, w których produkcja i sprzedaż artykułów cukierniczych prowadzona jest w tym samym lokalu
przez mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów oferujących wytwarzane przez siebie produkty w więcej
niż jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym
48. lodziarnie, w których produkcja i sprzedaż lodów prowadzona jest w tym samym lokalu przez
mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów oferujących wytwarzane przez siebie produkty w więcej niż
jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym.
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