ZARZĄDZENIE NR 1425/2005

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 3 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 599/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
8 kwietnia 2004 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), art. 10 ust. 7, art. 65, art. 65 a-i
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908
z późn. zm.), w związku z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r.Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 909), art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1990r. Prawo o
zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.), art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 1933r. o
zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.), Uchwałą Nr XVI/119/03 Rady Miasta Krakowa z
dnia 21 maja 2003 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa, w związku z art. 99
ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113,
poz. 984 z późn. zm.), Zarządzeniem nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 styczna 2004 r. w
sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa
(z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 599/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie
zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie zmienionym zarządzeniem nr 1504/2005
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 września 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 3 ust. 3 w miejsce wyrazów: „Wydział Ochrony Ludności i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa” wprowadza się wyrazy: „Wydział Spraw
Społecznych”.
2. w załączniku do zarządzenia nr 599/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia
2004 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie (z późn. zm.) wprowadza
się następujące zmiany:
1) część I ust. 2 tiret 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„organizowanie akcji zbierania podpisów i innych o podobnym charakterze, związanych z
wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i samorządowymi, referendami,”
2) w części II ust. 1 dodaje się pkt. 9 i 10 w brzmieniu:
„9) Ustala się, że okresowe zezwolenia na przejazd z klientami przez Rynek pojazdów
z silnikiem elektrycznym oraz pojazdów z silnikiem elektrycznym ciągnących przyczepy
będą wydawane według następujących zasad:
a) kompletny wniosek o wydanie zezwolenia winien być złożony z co najmniej 30 –
dniowym wyprzedzeniem,
b) zezwolenie wydawane jest odrębnie na pojazd z silnikiem elektrycznym, a odrębnie na
ciągniętą przez ten pojazd przyczepę,

2

c) ustala się łącznie limit 35 zezwoleń,
d) zezwolenie wydawane jest na jeden miesiąc,
e) jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie do 6 zezwoleń z zastrzeżeniem, że
ostateczna liczba wydanych mu zezwoleń zostanie ustalona przy uwzględnieniu liczby
wniosków złożonych przez wszystkich przedsiębiorców oraz oceny wcześniejszej
działalności w Rynku,
f) wprowadza się sezonowość wysokości opłaty za wydawane zezwolenia.
10 Zarządzający może dla zmniejszenia uciążliwości przejazdów pojazdów obsługi ruchu
turystycznego dla otoczenia lub ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa osób i mienia:
a) przyznawać zezwolenia naprzemiennie lub w drodze losowania,
b) wstrzymać okresowo wydawanie zezwoleń.”
3) część II ust. 2 pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się limit 16 miejsc postojowych dla dorożek w Rynku.”
4) część II ust. 3 pkt. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do ubezpieczenia się z tytułu ich
wykonywania od odpowiedzialności cywilnej.”
5) część II ust. 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zabezpieczenie miejsca robót musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.”
6) w części II tytuł ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Organizowanie akcji zbierania podpisów i innych o podobnym charakterze, związanych
z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i samorządowymi, referendami.”
7) część II ust. 4 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zarządzający potwierdza zgłoszenie na piśmie, informując równocześnie Straż Miejską.”
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Administracyjnych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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