
ZARZĄDZENIE NR 1312/2006
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 20 czerwca 2006 r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania wspólnego 
projektu programu ochrony zagospodarowania i rewitalizacji fortów i obiektów 
militarnych byłej „Twierdzy Kraków”.

Na podstawie art. 33 ust. 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.) oraz § 6 ust. 4 zarządzenia nr 1521/2005 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, 
z późn. zm., zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Zadaniowy do spraw opracowania wspólnego projektu programu 
ochrony, zagospodarowania i rewitalizacji fortów i obiektów militarnych byłej 
„Twierdzy Kraków”, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
1. Przewodniczący Zespołu: 
            Ryszard Gąsiorowski – Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.
2. Członkowie Zespołu: 

a) Stanisław Dziedzic – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
b) Barbara Lambor – Radna Dzielnicy X,          
c) Anna Mróz – Wydział Skarbu Miasta,
d) Wojciech Piątkowski – Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
e) Halina Rojkowska-Tasak – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
f) Barbara Schneikart – Wydział Mieszkalnictwa,
g) Janusz Leśniewicz – Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki                                                                                                                        

i Dziedzictwa Kulturowego „Janus”   
h) Andrzej Latała - Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki 

i Dziedzictwa Kulturowego  "Janus”                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu programu ochrony, 
zagospodarowania i rewitalizacji fortów i obiektów militarnych byłej „Twierdzy 
Kraków” będącego połączeniem dwóch dokumentów:
- zaakceptowanej Strategii zagospodarowania i wykorzystania fortów i obiektów 

militarnych byłej „ Twierdzy Kraków”  stworzonej przez Zespół Zadaniowy 
powołany Zarządzeniem Nr 299/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 
lutego 2005 r.

- programu Inicjatywa Obywatelska Otwarta Twierdza - strategia oraz założenia 
programu ochrony i rewitalizacji Twierdzy Kraków na lata 2005-2015 



powstałego z inicjatywy Fundacji Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki 
i Dziedzictwa Kulturowego „Janus”.

2. Zadaniem Zespołu będzie również uczestnictwo w postępowaniu publicznym 
dotyczącym zagospodarowania obiektów „Twierdzy Kraków”, a w przypadku 
bezprzetargowego przekazania obiektu – opinia do wniosku.

3. Zespół podejmie próbę współpracy z organami samorządowymi województwa 
celem objęcia programem również obiekty znajdujące się poza obszarem Miasta 
Krakowa.

4. Przewodniczący Zespołu organizuje prace Zespołu i zwołuje jego posiedzenia.
5. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do współpracy z Zespołem inne osoby, 

których obecność uzna za konieczną.

§ 3
1. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół ustaleń.
2. Zespół składa co kwartał sprawozdanie z postępu prac Prezydentowi Miasta 

Krakowa.
3. Na zakończenie Zespół przedstawi Prezydentowi Miasta Krakowa, celem 

akceptacji, sprawozdanie końcowe zawierające:
1) projekt programu,
2) propozycje dalszych działań mających na celu zagospodarowanie lub 

zabezpieczenie obiektów objętych programem,
3) podział czynności pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Urzędu 

Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne i spółki komunalne, 
zmierzających do realizacji działań o których mowa w ust. 3 pkt 2.

4. Zaakceptowany projekt programu zostanie przedstawiony  Radzie Miasta Krakowa 
w celu przyjęcia w trybie uchwały. 

5. Zespół zakończy pracę z momentem zaakceptowania sprawozdania końcowego, 
o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 4
Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Zarząd Budynków Komunalnych.

§ 5
Traci moc zarządzenie Nr 299/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2005 
r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw strategii zagospodarowania 
fortów.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

                                                                                             Prezydent Miasta Krakowa
                                                                                                                 / - /


