
                                                                                                        
ZARZĄDZENIE NR 1751/2003
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 03 grudnia 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów i terenów, których
właścicielem lub użytkownikiem jest Gmina Miejska Kraków,

Na podstawie art. 3 i 4 ustawy z dnia 24  sierpnia  1991 roku o ochronie przeciwpożarowej                 
(Dz. U. z 2002r. nr 147 poz. 1229 z późn. zm. ), art. 4  ust. 1 pkt.16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                    
o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 7                     
ust. 1   pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1

W celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej terenów, budynków, obiektów Gminy 
Miejskiej Kraków zwanej dalej Gminą, ustala się zasady organizacji systemu zapobiegania, 
nadzoru i kontroli realizacji  przepisów przeciwpożarowych wg. załącznika do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych na terenach, w budynkach             
i obiektach Gminy sprawują dyrektorzy i kierownicy  komórek organizacyjnych Urzędu 
Miasta Krakowa oraz dyrektorzy  miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 3

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy realizują zarządzający  
terenami, budynkami i obiektami stanowiącymi własność Gminy lub będącymi w jej 
użytkowaniu.

§ 4

Nadzór pod względem merytorycznym nad przestrzeganiem i realizacją przepisów 
przeciwpożarowych w Urzędzie Miasta Krakowa oraz miejskich jednostkach 
organizacyjnych sprawuje Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności i Zarządzania 
Kryzysowego.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Ludności 
i Zarządzania Kryzysowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
       / - /



Załącznik do zarządzenia Nr 1751/2003 
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 03 grudnia 2003 r.

ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Zadaniem ochrony przeciwpożarowej jest realizacja przedsięwzięć, mających na celu 
ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 
innymi zagrożeniami.

2. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne 
(zwane dalej komórkami i jednostkami) są zarządcami terenów, obiektów i budynków 
gminy, w związku z powyższym ciąży na nich obowiązek przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych, o których mowa w art. 3 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, 
poz. 1229 z późn. zm.).

3. W ramach systemu organizacyjnego ochrony przeciwpożarowej w Gminie Miejskiej 
Kraków do zadań komórek i jednostek należy:

a) Organizowanie szkoleń dla administratorów terenów, budynków i obiektów 
Gminy Miejskiej Kraków.

b) Koordynowanie nadzoru i kontroli na terenach, w obiektach i budynkach, 
których komórka organizacyjna lub miejska jednostka organizacyjna jest 
zarządcą.

c) Przesłanie do każdego 10 dnia miesiąca do Wydziału Ochrony Ludności 
i Zarządzania Kryzysowego (zwanego dalej WOLiZK) kopii protokołów 
i zaleceń z dokonanych w poprzedzającym miesiącu kontroli.

d) Przesłanie w niżej określonych terminach do WOLiZK:
- do 30.12. br. „Planów kontroli obiektów, budynków i terenów”: na  I  kwartał 

roku następnego, 
- do 30. 03 br. „Planów kontroli obiektów, budynków i terenów”: na  II kwartał 

roku bieżącego,
- do 30. 06 br. „Planów kontroli obiektów, budynków i terenów”: na  III kwartał 

roku bieżącego,
- do 30. 09 br. „Planów kontroli obiektów, budynków i terenów”: na  IV kwartał 

roku bieżącego.
e) Pisemne powiadomienie WOLiZK o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych 

podczas kontroli.
4. Na podstawie otrzymanych z komórek i jednostek kwartalnych planów kontroli 

obiektów WOLiZK sporządza „Plan kontroli” obiektów nie objętych kontrolą przez 
komórki i jednostki. Kontrola zgodnie z planem jest przeprowadzana przez inspektorów 
WOLiZK.

5. W ramach nadzoru WOLiZK dokonuje czynności sprawdzających stanu faktycznego 
obiektów z protokołem otrzymanym z komórek i jednostek. 

6. Na postawie otrzymanych z komórek i jednostek kopii protokołów kontroli i zaleceń 
WOLiZK sporządza dla Prezydenta Miasta Krakowa „ Kwartalny raport bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w obiektach Gminy”.


