
ZARZĄDZENIE NR 2249/2006
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 25 października 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, uchwały Nr CXIII/1143/06 
Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd 
Gospodarki Komunalnej w Krakowie oraz nadania jej statutu 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, zmienionym 
zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa nr 1504/2004 z dnia 3 września 2004 r.,1426/2005 
z dnia 3 sierpnia 2005 r., 1496/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. wprowadza się następujące 
zmiany:

1. użyte w § 1 ust. 1 zarządzenia wyrazy „Zarządowi Gospodarki Komunalnej” zastępuje się 
wyrazami „Krakowskiemu Zarządowi Komunalnemu”.

2. użyte w tytule załącznika nr 1 do zarządzenia nr 598/2004 Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 8 kwietnia 2004 r. wyrazy „Zarządu Gospodarki Komunalnej” zastępuje się 
wyrazami „Krakowskiego Zarządu Komunalnego”.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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