
ZARZĄDZENIE NR 20/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 12 stycznia 2004 r.

w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu 
Miasta Krakowa. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 
r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1492 z późn. zm.) i Zarządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii (Monitor Polski nr 50, 
poz. 418) zarządza się, co następuje:

Preambuła

W trosce o należyty wizerunek Miasta – zgodnie z ustaleniami „Studium Uwarunkowań                
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa” oraz ze względu na 
ochronę zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych, 
wpisanych do rejestru zabytków podejmuje się niniejsze zarządzenie celem ujednolicenia 
działań leżących w kompetencji Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek 
organizacyjnych, służących ochronie reprezentacyjnego charakteru przestrzeni publicznej 
w obszarze historycznego zespołu Miasta Krakowa. 

I
Przedmiot regulacji

§ 1

1. Zarządzenie odnosi się do terenu uznanego za pomnik historii na podstawie Zarządzenia 
Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r., zwanego dalej obszarem. Granica obszaru 
obejmuje historyczny zespół miasta: Stare Miasto, Wawel, Stradom, Kazimierz, 
Podgórze, Nowy Świat, Piasek. Granica przebiega od Al. 29 Listopada, ulicą 
Warszawską, Ogrodową, obejmuje budynek Dworca Głównego i biegnie wzdłuż torów, 
dalej ulicą Lubicz, Bosacką, ścieżką osiedlową do ul. Rakowickiej, ścieżką po północnej 
stronie budynku Akademii Ekonomicznej, dalej na wschód do ul. Beliny –
Prażmowskiego, Rondem Mogilskim, Al. Powstania Warszawskiego, granicą Ogrodu 
Botanicznego obejmując Ogród Botaniczny i Obserwatorium Astronomiczne, do ul. 



Kopernika, ul. Śniadeckich, do ul. Sołtyka, ulicami: Św. Łazarza, Grzegórzecką do torów 
kolejowych, wzdłuż torów kolejowych, ul. Miodową z jej wyłączeniem, ulicami: 
Siedleckiego, Daszyńskiego /granicą Cmentarza Żydowskiego/ i dalej do brzegu Wisły    
z wyłączeniem stacji benzynowej, ulicą Podgórską z wyłączeniem ulicy, Mostem 
Powstańców Śląskich z wyłączeniem mostu, ulicami: Na Zjeździe, Kącik, Traugutta, 
Dąbrowskiego, Hetmańską, Al. Powstańców Wielkopolskich, Al. Powstańców Śląskich, 
Kamińskiego, Konopnickiej, Ludwinowską, Bulwarem Wołyńskim i Bulwarem Poleskim 
włączając Bulwary i brzeg Wisły, do Mostu Dębnickiego włączając most, Aleją 
Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, włączając całą Aleję, do ul. Warszawskiej.    

2. Mapa granic obszaru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zasady określone w niniejszym zarządzeniu są wiążące w odniesieniu do nieruchomości 

stanowiących mienie Gminy Miejskiej Kraków oraz będących w jej zarządzie.

II
Działania w obszarze

§ 2

1. Za działania w obszarze uważa się:

1) umieszczanie nośników informacji na budynkach, na ogrodzeniach, a także na 
tymczasowych obiektach budowlanych i innych,

2) zmianę podstawowej formy użytkowania wnętrz urbanistycznych ulic i placów w sposób
      trwały lub okazjonalny,
3) umieszczanie elementów wyposażenia przestrzeni, takich jak: urządzenia handlowe, 

wiaty, słupy i tablice ogłoszeniowe, pojemniki na dekoracje roślinne, ogrodzenia terenów 
zielonych i kwietników,

4) lokalizację ogródków gastronomicznych,
5) komunikacyjną obsługę ruchu turystycznego,
6) organizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze: kulturalnym, sportowym                      

i społecznym. 

2. Działania w obszarze nie mogą:

1) powodować niszczenia i degradacji krajobrazu kulturowego, zasłaniać zabytków i ich 
otoczenia, a także naruszać ładu przestrzennego, w tym naruszać punktów i ciągów 
widokowych,

2) naruszać tradycji historycznej związanej z miejscem, reprezentacyjnego charakteru 
przestrzeni lub w sposób rażący naruszać woli lokalnej społeczności,

3) stwarzać uciążliwości dla ruchu pieszego i pojazdów, zakłócać widoczności na drogach,                 
pogarszać warunków bezpieczeństwa ruchu,

4) negatywnie oddziaływać na środowisko poprzez emisję nadmiernego hałasu lub efekty 
zapachowe oraz w inny sposób pogarszać warunków otoczenia.



III
       Zasady i standardy korzystania z obszaru

oraz poszczególnych jego części

Elementy wyposażenia przestrzeni

§ 3

1. W obszarze ochronie podlegają wnętrza urbanistyczne ulic i placów ze szczególnym 
uwzględnieniem Rynku Głównego oraz znajdującej się na terenie obszaru zieleni.

2. Przedmiot ochrony obejmuje: powierzchnie ulic, placów i terenów zielonych wraz ze 
słupem powietrza, elewacje budynków oraz ogrodzenia nieruchomości znajdujących się 
na terenie obszaru.

3. Ustala się standardy dla następujących elementów wyposażenia przestrzeni, takich jak: 
urządzenia handlowe, słupy i tablice ogłoszeniowe, pojemniki na dekoracje roślinne, 
ogrodzenia terenów zielonych i kwietników zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

4. Wszystkie działania realizacyjne związane z wprowadzeniem nowych elementów,              
o których mowa w ust. 3, nie objętych standardami zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia, a także dotyczące: oświetlenia, rzeźb, form plastycznych, 
kompozycji zieleni itp. powinny uzyskać opinię Głównego Architekta Miasta i Głównego 
Plastyka Miasta oraz właściwych służb konserwatorskich.

§ 4

1. Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia określa:
1) dopuszczalną lokalizację obiektów handlowych oraz słupów ogłoszeniowych i tablic 

informacyjnych, 
2) wykaz obiektów handlowych oraz słupów i tablic ogłoszeniowych, przeznaczonych do 

likwidacji w terminie do 31 grudnia 2005 r. oraz obiektów handlowych stałych 
przeznaczonych do zmiany formy architektonicznej w terminie do 
31 grudnia 2005 r. Umowy, których termin wygaśnięcia przypada przed dniem 
31 grudnia 2005 r. mogą być przedłużane wyłącznie po spełnieniu warunków określonych 
w niniejszym załączniku,  

3) części obszaru o najwyższych walorach historycznych, architektonicznych 
i kompozycyjnych – uznane za szczególnie chronione,

4) dopuszczalną lokalizację bannerów na terenie Starego Miasta.
2. Lokalizacja elementów wyposażenia przestrzeni, o których mowa w § 3, na częściach 

obszaru uznanych za szczególnie chronione poza lokalizacjami określonymi 
w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, wymaga każdorazowo uzyskania opinii 
Głównego Architekta Miasta i właściwych służb konserwatorskich.

     



Nośniki informacji wizualnej

§ 5

 1. Nośniki informacji wizualnej mogą być umieszczane w obrębie obszaru, według 
następujących zasad:

1) znaki, tablice, szyldy oraz reklamy umieszczane na elewacji budynku muszą być 
każdorazowo i indywidualnie dostosowane do kompozycji architektonicznej            
i charakteru budynku oraz pozostawać w funkcjonalnym związku z użytkowaniem 
budynku,

2) nośniki informacji wizualnej, o których mowa w pkt 1) mogą być wyłącznie 
umieszczane w kondygnacji parteru tj. poniżej gzymsu oddzielającego parter od 
wyższych kondygnacji, płasko na ścianie budynku w sposób nie ingerujący             
w znajdujący się nad pasem drogowym, powierzchnią placu lub terenem zielonym 
słup powietrza, z wyjątkiem reklam i szyldów, o których mowa w pkt 4), 

3) nowowprowadzone nośniki informacji wizualnej nie mogą używać jaskrawej 
kolorystyki, stosować szkła lustrzanego lub koloryzowanego,  

4) reklamy i szyldy umieszczane w słupie powietrza nad pasem drogowym, 
powierzchnią placu lub terenem zielonym będących w zarządzie Gminy Miejskiej 
Kraków, powinny być prostopadłe do budynku, znajdować się na wysokości co 
najmniej 2,5 metra nad poziomem gruntu, a ich zakończenie w odległości 
maksymalnej do 80 cm od elewacji. Kasetony powinny mieć wymiary 
maksymalne do: 40 cm x 60 cm x 15 cm. Umieszczenie przedmiotowych 
nośników informacji wizualnej wymaga zawarcia umowy z zarządcą terenu bądź 
uzyskania decyzji administracyjnej, a ich preferowane formy dla terenu Starego 
Miasta określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, 

5) umieszczanie w przestrzeni publicznej obszaru chorągwi i chorągiewek 
wchodzących w słup powietrza, dopuszczalne jest wyłącznie okazjonalnie,                       

6) bannery (transparenty zawierające informacje) umieszczane w słupie powietrza 
nad pasem drogowym, będącym w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków wymagają 
zawarcia umowy z  zarządcą terenu bądź uzyskania decyzji administracyjnej, 

7) wyklucza się stosowanie neonów oraz reklam świetlnych emitujących pulsujące 
lub fosforyzujące oświetlenie,

8) iluminacja nieruchomości położonych w obszarze musi być zgodna z przyjętym 
przez właściwe służby konserwatorskie programem iluminacji zabytków,    

9) zwijane markizy muszą być zharmonizowane z całością fasady i mogą zawierać 
jedynie umieszczone na lambrekinach napisy zawierające informację o lokalu lub 
znak firmowy (bez reklam wyrobów), a ich umieszczenie w słupie powietrza nad 
pasem drogowym, będącym w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków,  wymaga 
zawarcia umowy z zarządcą terenu bądź uzyskania decyzji administracyjnej,

10) reklamy mogą być umieszczane na ogrodzeniach i rusztowaniach wyłącznie           
w okresie wykonywania prac remontowo - budowlanych. Treść reklamy nie może 



przekraczać 50 % powierzchni rusztowania. Pozostała powierzchnia reklamy 
winna zawierać wizerunek elewacji, przy której jest zawieszona.  
Ustawienie rusztowania na terenie będącym w zarządzie Gminy Miejskiej 
Kraków, wymaga zawarcia umowy z zarządcą terenu bądź uzyskania decyzji 
administracyjnej oraz wydania pozytywnej opinii konstrukcyjnej odnośnie 
umieszczonej na nim reklamy, dotyczącej spełniania przez nią wymogów 
bezpieczeństwa, 

11)urządzenia reklamowe nie związane na stałe z gruntem, w zakresie                 
wielkości, kolorystyki i usytuowania muszą być dostosowane do walorów 
architektonicznych i kolorystycznych otoczenia, a ich umieszczenie na terenach 
należących do Gminy Miejskiej Kraków  wymaga zawarcia umowy z zarządcą 
terenu bądź uzyskania decyzji administracyjnej.

2. Zawarcie umów oraz wydanie decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa 
w ust. 1 może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego Plastyka Miasta oraz 
właściwych służb konserwatorskich.

    Inne działania w obszarze
     

§ 6

Lokalizacja ogródków gastronomicznych, zwanych dalej ogródkami, na terenach należących 
do Gminy Miejskiej Kraków może być dokonana zgodnie z opisanymi niżej zasadami:

1) ogródki mogą być urządzane wyłącznie przed budynkiem, w którym znajduje się lokal 
gastronomiczny posiadający własne zaplecze,

2) pierwszeństwo w udostępnieniu miejsca mają lokale posiadające bezpośrednie wejście         
z ulicy,

3) wyklucza się lokalizowanie ogródków na płycie Rynku Głównego, z wyjątkiem ogródków 
związanych z już istniejącymi tam kawiarniami, znajdującymi się w piwnicach Wieży 
Ratuszowej oraz w Sukiennicach,

4) w Rynku Głównym odległość ogródków od fasady wyznacza linia brukowana                     
w nawierzchni chodnika, a odległość od jezdni oznaczonej linią brukowaną wynosi 0,5 m.
Ogródki na pozostałych chodnikach obszaru powinny być tak zlokalizowane by zachować 
wolną przestrzeń chodnika o szerokości 1,5 m w celu umożliwienia swobodnego 
poruszania się pieszych. 

5) wyklucza się umieszczanie na terenie ogródków: urządzeń gastronomicznych, 
handlowych i nagłaśniających oraz podestów,

6) napisy na parasolach, znajdujących się na terenie ogródków, mogą być umieszczane tylko 
na lambrekinach i zawierać informację o lokalu lub znak firmowy (bez reklam wyrobów),

7) formę i wyposażenie ogródka kawiarnianego opiniuje Główny Plastyk Miasta,
8) ustala się sezon funkcjonowania ogródków od 1 marca do 15 listopada. 



§ 7

1. Umieszczanie pisemnych informacji, rysunków, plakatów itp. możliwe jest wyłącznie           
w wyznaczonych do tego celu miejscach, tj. na słupach ogłoszeniowych i tablicach 
informacyjnych.

2. Postój dorożek konnych w Rynku Głównym dopuszczalny jest jedynie zgodnie                    
z lokalizacją określoną w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia i wymaga zawarcia 
umowy z zarządcą terenu.

3. Postój pojazdów z silnikiem napędzanym elektrycznie (meleksów) dopuszczalny jest      
wyłącznie na ul. Brackiej i na ul. Pijarskiej, zgodnie z lokalizacją określoną w załączniku 
nr 3 do niniejszego zarządzenia i wymaga zawarcia umowy z zarządcą terenu bądź 
uzyskania decyzji administracyjnej.

   § 8

1. W obszarze dopuszcza się przede wszystkim organizowanie imprez, wpisanych w tradycję 
Krakowa, mających znaczenie dla prestiżu Miasta lub odpowiednią rangę kulturalną, 
społeczną i polityczną oraz imprez odbywających się pod patronatem Prezydenta Miasta 
Krakowa. 

2. Na terenie Rynku Głównego dopuszcza się organizowanie imprez, których wykaz stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. Inne imprezy mające szczególne znaczenie 
historyczne i kulturowe dla Miasta mogą być organizowane po uzyskaniu odrębnej zgody 
Prezydenta Miasta Krakowa.  

3. Układ przestrzenny i oprawa plastyczna imprez, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz innych 
imprez wymaga opinii Głównego Plastyka Miasta.

4. Przeprowadzenie imprezy na terenie obszaru wymaga zawarcia stosownej umowy                
z zarządcą terenu.

  § 9

1. Użycie nagłośnienia może nastąpić, po dopuszczeniu takiej możliwości w treści umowy,       
w następujących przypadkach:
1) imprez określonych w § 8,
2) okazjonalnych występów zespołów oraz muzyków używających urządzeń i 

instrumentów elektronicznych jako generatorów dźwięku,
3) innych, których celem jest potrzeba komunikacji publicznej.

2. Emisja dźwięku powinna być skierowana na niezabudowaną przestrzeń, przy czym 
natężenie dźwięku nie może przekraczać wartości 85 dB mierzonej w odległości od źródła 
dźwięku:
1) 32 m w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1),
2) 16 m w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3),
3) 2 m w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2).

3. Używający nagłośnienia są zobowiązani do uiszczenia kaucji w wysokości 2000 zł,              
a w przypadku koncertów kaucja ta wynosi 5000 zł.
Przedmiotowej kaucji nie pobiera się w przypadku imprez organizowanych przez: 
Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Krakowa i Rady 
Dzielnic.



4. W przypadku stwierdzenia przez służby miejskie odstępstwa od uzgodnionych w umowie 
warunków, używający nagłośnienia  zobowiązany jest do obniżenia poziomu natężenia 
dźwięku lub wyłączenia urządzeń nagłaśniających.

5. Naruszenie warunków umownych w tym zakresie skutkuje przepadkiem kaucji                     
i dodatkowo dla umów całorocznych – rozwiązaniem umowy.

6. W treści umów mogą być wprowadzane ograniczenia co do innych czynników 
oddziaływania na środowisko.

IV
Zakres terytorialny stosowania uregulowań 
    zawartych w niniejszym zarządzeniu

§ 10

1. Na terenie Starego Miasta stosuje się wszystkie unormowania zawarte w niniejszym 
zarządzeniu.

2. Poza terenem Starego Miasta nie mają zastosowania następujące przepisy niniejszego 
zarządzenia:

1) § 3 ust. 3 – (konieczność stosowania standardów dotyczących elementów wyposażenia 
przestrzeni),

2) § 3 ust. 4 – (konieczność uzyskania opinii właściwych podmiotów w związku                      
z wprowadzeniem nowych elementów wyposażenia przestrzeni), z tym zastrzeżeniem, że 
umieszczenie tych elementów wymaga każdorazowo opinii Głównego Plastyka Miasta, 

3) § 4 ust. 1 pkt 1) – (lokalizacja elementów wyposażenia przestrzeni), przy czym zwolnienie 
to nie dotyczy części obszaru położonych poza terenem Starego Miasta uznanych              
w załączniku nr 3 za szczególnie chronione, 

4) załącznik nr 3 - o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4), w części określającej dopuszczalną 
lokalizację bannerów,

5) § 5 ust. 1 pkt 3) – (niemożność wprowadzenia przy nośnikach informacji wizualnej  
jaskrawej kolorystyki, stosowania szkła lustrzanego lub koloryzowanego), przy czym 
wprowadzenie nośników informacji wizualnej posiadających opisane w wymienionym 
przepisie cechy wymaga każdorazowo opinii Głównego Plastyka Miasta,

6) załącznik nr 4 – o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4), określający preferowane formy 
nośników informacji wizualnej,

7) § 5 ust. 1 pkt 5) – (niemożność umieszczania chorągwi i chorągiewek poza sytuacjami 
okazjonalnymi),

8) § 5 ust. 1 pkt 7) –(niemożność stosowania neonów oraz reklam świetlnych emitujących 
pulsujące i fosforyzujące oświetlenie), przy czym zastosowanie przedmiotowych 
nośników informacji wizualnej wymaga każdorazowo pozytywnej opinii Głównego 
Plastyka Miasta,

9) § 5 ust. 1 pkt 10) – (uregulowania dotyczące reklam na ogrodzeniach i rusztowaniach), 
przy czym zwolnienie to nie dotyczy dzielnicy Kazimierz,

10)załącznik nr 5 - o którym mowa w § 8 ust. 2, stanowiący wykaz stałych imprez.

     



V
Postanowienia końcowe

§ 11

Dotychczas obowiązujące zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa i uchwały Zarządu Miasta 
Krakowa, dotyczące obszaru, zachowują moc w zakresie nieuregulowanym w niniejszym 
zarządzeniu. 

            § 12

1. Realizację zasad ochrony zabytkowego centrum Miasta Krakowa wprowadzonych 
niniejszym zarządzeniem powierza się: Głównemu Architektowi Miasta, Miejskiemu 
Konserwatorowi Zabytków i Głównemu Plastykowi Miasta oraz gminnym jednostkom 
organizacyjnym i komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa w ramach 
posiadanych kompetencji.

2. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskie jednostki organizacyjne 
Gminy Miejskiej Kraków mogą zawierać umowy najmu lub dzierżawy oraz wydawać 
decyzje administracyjne dotyczące składników mienia gminnego na cele określone 
w niniejszym zarządzeniu, po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 3, § 4, § 5, § 6, § 8 
i § 10.

3. Koordynację działań w zakresie realizacji zarządzenia powierza się Dyrektorowi 
Magistratu, który w tym celu może wydawać stosowne polecenia służbowe.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do stosowania ujednoliconych stawek 
dotyczących tożsamych przedmiotów najmu lub dzierżawy.

5. Zawarte na czas oznaczony, przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia umowy 
cywilnoprawne, których stroną jest Gmina Miejska Kraków będą realizowane zgodnie 
z ich postanowieniami przez okres ich obowiązywania.

6. Zawarte na czas nieoznaczony, przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia 
umowy cywilnoprawne, których stroną jest Gmina Miejska Kraków dotyczące: 

1) obiektów przeznaczonych do zmiany formy architektonicznej, zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do niniejszego zarządzenia, będą zmieniane poprzez wprowadzenie klauzuli 
dotyczącej obowiązku zmiany formy architektonicznej obiektu do dnia 31 grudnia 2005 r. 
pod rygorem ich wypowiedzenia,

2) obiektów przeznaczonych do likwidacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego 
zarządzenia, będą wypowiadane do dnia 31.12.2005 r.

7. Decyzje administracyjne, których przedmiotem jest zajęcie pasa drogowego znajdującego 
się na terenie obszaru wygasają z upływem terminu, na który zostały wydane, przy czym 
podmioty, które uzyskały uprawnienia na mocy wymienionych decyzji mogą zwrócić się 
o zawarcie stosownych umów lub wydanie decyzji administracyjnych również w okresie 
obowiązywania poprzednio wydanych decyzji. 

8. Zarządzający mieniem Gminy Miejskiej Kraków adresat wniosku o zawarcie umowy 
najmu lub dzierżawy oraz wniosku o wyrażenie zgody na używanie składnika mienia 



Gminy, zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzgodnień lub uzyskania opinii,              
o których mowa  w niniejszym zarządzeniu.  

§ 13

1. Podmiot, który wbrew przepisom niniejszego zarządzenia, bez wymaganej zgody zajmuje  
pas drogowy lub znajdujący się nad nim słup powietrza poprzez umieszczenie elementów 
wyposażenia przestrzeni, o których mowa w § 3 oraz znaków, tablic, szyldów, reklam,        
w tym reklam umieszczonych na ogrodzeniach i rusztowaniach, bannerów i markiz 
odpowiada za dokonane w ten sposób wykroczenie (art. 99 § 1 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks Wykroczeń – Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 z późniejszymi zmianami).

2. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega również podmiot, który dokonuje 
niezgodnego z przepisami niniejszego zarządzenia umieszczenia:

1) ogródków gastronomicznych,
2) urządzeń handlowych i innych elementów wyposażenia przestrzeni, o których mowa        

w §  3 niniejszego zarządzenia,
3) pisemnych informacji, rysunków, plakatów itp. (art. 63a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 

Kodeks Wykroczeń – Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 z późniejszymi zmianami).
3. Opisana w ust. 1 i 2 odpowiedzialność nie uchybia odpowiedzialności określonej                  

w przepisach karnych oraz odpowiedzialności cywilnej.  

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2004 r.

Prezydent Miasta Krakowa
     / - /



Uzasadnienie

Obowiązkiem władz samorządowych jest troska o estetykę Miasta Krakowa, ochrona 
wyjątkowych wartości kulturowych zabytkowego centrum, jak również obiektów, które 
tworzą klimat miasta i decydują o jego atrakcyjności, a także wyeliminowanie niekorzystnych 
tendencji „zaśmiecania” miasta różnego rodzaju obiektami (nośniki informacji wizualnej, 
reklamy, punkty handlowe, gastronomiczne i inne obiekty, wpływające na odbiór estetyczny 
miasta). Niniejsze względy stały się w 25 rocznicę wpisania Starego Miasta, Wawelu, 
Stradomia i Kazimierza na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego, ideową podstawą podjęcia inicjatywy zmierzającej w kierunku skodyfikowania 
zasad korzystania z przestrzeni publicznej i uznania tych działań za jeden z elementów 
polityki przestrzennej władz Krakowa.

 Podjęta regulacja ma się stać instrumentem polityki przestrzennej w odniesieniu do 
przestrzeni publicznej, definiowanej jako przestrzeń ulic i placów, przestrzeń dostępnej 
powszechnie zieleni publicznej, przestrzeń i otoczenie ważnych kulturowo miejsc, 
posiadających utrwaloną tradycję, miejsc, których istnienie przesądza o wyjątkowości 
Krakowa, miejsc, z którymi Krakowianie identyfikują się i traktują jako wspólne dziedzictwo, 
predestynowane do szczególnej troski i ochrony.

Interesem publicznym jest, aby przestrzenie publiczne były kształtowane i użytkowane 
w sposób pozwalający na ochronę ich wyjątkowych wartości o najwyższych walorach 
historycznych, architektonicznych i kompozycyjnych uznanych za szczególnie chronione. 
One to bowiem przesądzają o klimacie i atrakcyjności miasta, stanowiąc zarazem wizytówkę 
promocyjną Krakowa w Europie i na świecie.

Zarządzenie ma stanowić instrument pozwalający na obiektywną ocenę zgłaszanych 
zamierzeń i projektów, które ingerują w przestrzeń publiczną i jej odbiór wizualny 
w odniesieniu do zdefiniowanych w zarządzeniu miejsc i obszarów.
Zarządzenie pomyślane zostało także jako instrument wewnętrznej polityki Urzędu Miasta 
Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych, podstawowy przy korzystaniu 
z przestrzeni publicznej w oparciu o przepisy szczególne.




