
ZARZĄDZENIE NR 1479/2006
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 17 lipca 2006 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 599/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 
2004 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie z późn. zm.

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 7lipca 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 z późn. zm.), 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 C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w związku z zarządzeniem Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa 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 (z późn. zm.) § 3 ust. 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„Wydział Spraw Społecznych współpracuje z Zarządzającym w zakresie uzgadniania terminów                 
i szczegółowej lokalizacji dla przyjmowanych zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń 
publicznych, wydawanych decyzji administracyjnych na organizowanie imprez masowych i zbiórek 
publicznych w Rynku.”

§ 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,”

2. część I ust. 2 tiret 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„zgromadzenia publiczne, zbiórki publiczne”

3. tytuł części II ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Organizowanie akcji zbierania podpisów i innych o podobnym charakterze.”
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4. część II ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zgromadzenia publiczne, zbiórki publiczne.
1) Po otrzymaniu informacji z Wydziału Spraw Społecznych o planowanym zgromadzeniu 

publicznym w Rynku, Zarządzający niezwłocznie informuje ten Wydział o trwających 
przedsięwzięciach (imprezach), które mogą mieć wpływ na przebieg zgromadzenia 
publicznego (zbieżność daty lub miejsca).

2) W przypadku wystąpienia zbieżności czasu i miejsca planowanego zgromadzenia 
publicznego z innym, wcześniej zgłoszonym przedsięwzięciem, na które zostało wydane 
zezwolenie bądź została zawarta umowa na zajęcie miejsca w Rynku – Wydział Spraw 
Społecznych, w porozumieniu z Zarządzającym, prowadzi negocjacje z organizatorem 
zgromadzenia publicznego w celu zapewnienia bezkolizyjnego użytkowania Rynku.

3) Wydział Spraw Społecznych przesyła Zarządzającemu do wiadomości kopię decyzji o 
pozwoleniu na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

4) W przypadku, gdy organizator zbiórki publicznej zamierza prowadzić ją w Rynku –
w miejscu i w czasie trwania imprezy lub innego przedsięwzięcia, na które zostało wydane 
zezwolenie bądź została zawarta umowa na zajęcie miejsca w Rynku, organizator zbiórki 
publicznej zobowiązany jest uzyskać zgodę organizatora imprezy lub innego 
przedsięwzięcia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, zgodnie z pouczeniem zawartym w 
decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydawanej w Wydziale Spraw 
Społecznych.”

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /


