
ZARZĄDZENIE NR 1496/2006
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 24 lipca 2006 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 598/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 
2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub 
przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni 
będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków 
z późn. zm.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 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.), uchwały Nr XXIII/220/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie 
prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie (Gazeta Urzędowa Miasta Krakowa Nr 13, poz. 117 z późn. zm.), uchwały 
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 oraz zarządzenia Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 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 598/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących 
własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością 
Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków z późn. zm., wprowadza się 
następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarządzenie odnosi się do nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej 
Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych 
w obrębie Gminy Miejskiej Kraków, w tym do nieruchomości budynkowych i budynków 
zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz do terenów zieleni 
miejskiej oddanych w trwały zarząd Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Krakowie – zwanych 
dalej nieruchomościami lub przestrzenią miejską. Wykaz terenów zieleni miejskiej oddanych                 
w trwały zarząd Zarządowi Gospodarki Komunalnej określa załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. Wykaz nieruchomości budynkowych i budynków zarządzanych przez Zarząd 
Budynków Komunalnych określa załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia.”

2. § 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na wyżej wymienione przedsięwzięcia 
należy do zadań Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, zwanego dalej 
Wydziałem z zastrzeżeniem właściwości Zarządu Budynków Komunalnych, zwanego dalej 
ZBK, w przypadku nieruchomości budynkowych i budynków określonych w załączniku nr 1a.”



2

3. § 2 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni miejskiej wydaje Dyrektor Wydziału 
lub Dyrektor ZBK, każdy zwany dalej Dyrektorem, na podstawie odrębnych pełnomocnictw 
Prezydenta Miasta Krakowa.”

4. w § 2 ust. 6 po wyrazach: „..przestrzeni miejskiej…” dodaje się wyraz: „właściwy”

5. § 3 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Udzielenie zgody na zajęcie nieruchomości lub przestrzeni miejskiej następuje w drodze umowy 
cywilnej lub pisemnego uzgodnienia warunków prowadzenia przedsięwzięcia.”

6. § 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Uzgodnienie może dotyczyć w szczególności przedsięwzięć organizowanych przez Gminę 
Miejską Kraków oraz podmioty zwolnione lub niepodlegające opłacie za zajęcie nieruchomości 
lub przestrzeni miejskiej, jak również innych przedsięwzięć krótkotrwałych.”

7. § 3 ust. 9 pkt 1) lit. b) tiret drugi otrzymuje następujące brzmienie:
„kolejna umowa – na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeśli przedsięwzięcie będzie prowadzone              
w sposób ciągły lub dotyczyć będzie organizacji tradycyjnych imprez o charakterze cyklicznym,”

8. § 3 ust. 9 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:
„na pozostałym terenie miasta – na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeśli przedsięwzięcie będzie 
prowadzone w sposób ciągły lub dotyczyć będzie organizacji tradycyjnych imprez o charakterze 
cyklicznym.”

9. w § 4 ust. 2 po wyrazach: „…limit miejsc –” dodaje się wyraz: „właściwy”

10. w § 4 ust. 4 po wyrazach: „…zawarcia umowy –” dodaje się wyraz: „właściwy”

§ 2

1. Załącznik nr 1 „Wykaz terenów zieleni miejskiej będących w trwałym zarządzie Zarządu 
Gospodarki Komunalnej w Krakowie” do zarządzenia Nr 598/2004 Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie 
nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz 
nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie 
Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

2. Do zarządzenia Nr 598/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących 
własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością 
Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) wprowadza się 
Załącznik nr 1a „Wykaz nieruchomości budynkowych i budynków zarządzanych przez Zarząd 
Budynków Komunalnych w Krakowie” w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.
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§ 3

W załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 598/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2004 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni 
będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących 
własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.),
wprowadza się następujące zmiany:

1. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wnioski w sprawie udostępnienia miejsca winny być składane do Wydziału Spraw 
Administracyjnych z siedzibą przy al. Powstania Warszawskiego 10 lub do Zarządu Budynków 
Komunalnych z siedzibą na os. Złotej Jesień 14, w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem 
działalności.”

2. akapit w ust. 2 po pkt 11) zaczynający się od wyrazów: „Dokumenty określone w punktach ….” 
otrzymuje brzmienie: 
„Dokumenty określone w punktach od 6 do 11 wnioskodawca składa odpowiednio, w zależności 
od rodzaju przedsięwzięcia i wymogów określonych przez Wydział Spraw Administracyjnych 
lub Zarząd Budynków Komunalnych, w procedurach właściwych dla tego przedsięwzięcia.”

3. ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu przez Wydział Spraw Administracyjnych lub Zarząd 
Budynków Komunalnych:”

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1496/2006
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lipca 2006 r.

„Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 598/2004
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8.04.2004 r.

Wykaz terenów zieleni miejskiej będących w trwałym zarządzie Zarządu Gospodarki Komunalnej         
w Krakowie.

1. Planty Krakowskie: Ogród Uniwersytet, Ogród Barbakan, Ogród Florianka
2. Park im. dr Henryka Jordana
3. Park Krakowski
4. Park Wadów
5. Park Wyspiańskiego
6. Park Tysiąclecia
7. Park Rżąka
8. Park Dębnicki A + B
9. Park Klasztorna
10. Planty Mistrzejowickie
11. Park Szwedzki
12. Błonia Krakowskie
13. Park Kurdwanów
14. Park Młynówka Królewska – na części terenu
15. Park Dąbie na części terenu (ścieżka rowerowa)
16. Park L.Wenedy – na części terenu
17. Park Lotników Polskich – na część terenu
18. zieleniec i ogródek jordanowski ul. Włodzimierza Tetmajera – ul. Pod Strzechą
19. zieleniec „Cmentarz Choleryków” przy ul. Przewóz
20. zieleniec im. Więźniów Obozów Zagłady
21. zieleniec Młynówka Dominikańska – na części terenu
22. zieleniec Zalew Nowohucki przy ul. Bulwarowej
23. zielenic „TOMEX” przy Al. Gen. Władysława Andersa
24. zieleniec – boisko przy ul. Celerowskiej
25. zieleniec – boisko przy ul. Łukasza Górnickiego – ul. Henryka Pachońskiego
26. ogródek jordanowski przy ul. Strzelców
27. ogródek jordanowski przy ul. Kazimierza Pużaka
28. ogródek jordanowski przy ul. Władysława Łokietka – ul. Jęczmienna
29. ogródek jordanowski przy ul. Feliksa Konecznego
30. ogródek jordanowski przy Al. marsz. Ferdinanda Focha
31. ogródek jordanowski przy ul. Kozienickiej
32. ogródek jordanowski przy ul. Jana Pietrusińskiego
33. ogródek jordanowski na os. Ruczaj – Zaborze
34. ogródek jordanowski Sidzina przy ul. Stanisława Działowskiego
35. ogródek jordanowski przy ul. Inicjatywy Lokalnej
36. ogródek jordanowski przy ul. Antoniego Szyllinga
37. ogródek jordanowski przy ul. Cechowej
38. ogródek jordanowski przy ul. Centralnej
39. ogródek jordanowski przy ul. Wawelskiej
40. ogródek jordanowski przy ul. Kantorowickiej
41. ogródek jordanowski na os. Willowym 1”


