
ZARZĄDZENIE  NR 1992/2004
PREZYDENTA  MIASTA  KRAKOWA
Z  DNIA 18 listopada 2004 r.

w sprawie dodatkowego oznaczenia dorożek konnych korzystających z wjazdu i postoju 
w Rynku Głównym w Krakowie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się obowiązek oznaczenia dorożek konnych korzystających z wjazdu i postoju 
w Rynku Głównym w Krakowie – naklejką kontrolną zawierającą numer boczny dorożki, 
którego wzór określa się w załączniku do zarządzenia.

2. Naklejka powinna być umieszczona na prawym i lewym boku dorożki, trwale przyklejona 
bezpośrednio powierzchnią klejącą, w sposób widoczny i nie kolidujący z innymi 
elementami i informacjami pojazdu.

3. Naklejki wydawane są przewoźnikom przez właściwy wydział Urzędu Miasta Krakowa, 
nadający numery boczne dorożkom konnym.

4. Przewoźnicy obowiązani są do oznaczenia dorożek naklejkami kontrolnymi, począwszy 
od 1 stycznia 2005 r., po podpisaniu z Zarządzającym Rynkiem Głównym umowy 
na korzystanie z wjazdu i postoju w Rynku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/   





Załącznik do Zarządzenia Nr .......................
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .............

WZÓR  NAKLEJKI  KONTROLNEJ

Opis:
1. Wymiary: 100 x 100 mm, obwoluta: grubość 2 mm, kolor granatowy Pantone 295, 

tło: kolor złoty Pantone 873.
2. Elementy naklejki:

a) logo miasta Krakowa – umieszczone w lewym górnym rogu, wymiary: 25 x 25 mm; 
tło metalizowane, zabezpieczone elementami optycznie zmiennymi; znaki graficzne: 
zewnętrzne - kolor pomarańczowy Pantone 166, wewnętrzne („CRACOVIA”) - kolor
granatowy Pantone 295, wg. wzoru określonego Poleceniem Służbowym Nr 12/03 
Dyrektora Magistratu z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie działań dotyczących 
promocji Miasta;

b) tekst „DOROŻKA NR” – wypośrodkowany pionowo - względem górnej i dolnej 
krawędzi logo oraz poziomo - względem bocznej krawędzi logo i prawego boku 
obwoluty, litery: wysokość 6 mm, kolor: czarny, krój czcionki: Humanist 777PL;

c) numer dorożki – wypośrodkowany względem krawędzi obwolut i dolnego boku logo, 
cyfry: rozmieszczone proporcjonalnie w zestawie znaków o szerokości maksymalnej
74 mm i wysokości 50 mm, kolor: czarny, krój czcionki: Humanist 777PL.

3. Naklejka kontrolna wykonana z wielowarstwowej samoprzylepnej folii, która przy 
jakiejkolwiek próbie oderwania jej od powierzchni ulega odkształceniu, a elementy 
identyfikacyjne i tło naklejki ulegają zniszczeniu. Dotyczy to również próby oderwania 
w podwyższonej i obniżonej temperaturze.

4. Naklejka zabezpieczona przed fałszowaniem. Elementem tego zabezpieczenia są graficzne 
elementy optycznie zmienne, obejmujące tło logo Krakowa, wykonane w technice 
holograficznej.

5. Materiały użyte do produkcji naklejki powinny charakteryzować się odpornością na 
działanie promieni słonecznych, wody i substancji chemicznych.
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