
ZARZĄDZENIE NR 1892/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 13 września 2007 r.

w sprawie zmiany uregulowań wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. 

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.) zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 18/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia 2007 roku 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa (t.j. zarządzenie 
Nr 1369/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2007 r.) wprowadza się 
następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1:

 dodaje się pkt 6a, który otrzymuje brzmienie: „Biuro Infrastruktury Miasta,”,
 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „Wydział Kształtowania Środowiska,”,

2) dodaje się § 17a, który otrzymuje brzmienie: „Do zakresu działania Biura Infrastruktury 
Miasta należą sprawy planowania rozwoju systemu transportowego i infrastruktury 
miasta w szczególności poprzez tworzenie polityki, określenie strategicznych kierunków 
rozwoju miasta oraz tworzenie wieloletnich planów i programów rozwoju.”,

3) § 27 otrzymuje brzmienie: ”Do zakresu działania Wydziału Kształtowania Środowiska
należą sprawy ochrony i kształtowania środowiska w tym ochrona wód, powietrza 
i zieleni, jak również zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa, zwierząt, geologii i funduszy 
ekologicznych.
W strukturze organizacyjnej wydziału funkcjonuje stanowisko Geologa Powiatowego.”,

4) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2
W zarządzeniu Nr 19/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia 2007 roku 

w sprawie symboli literowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz Rad 
i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dotychczasowy pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„Biuro Infrastruktury Miasta – IM”, 
2) w § 1 dotychczasowy pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„Wydział Kształtowania Środowiska – WS”,
3) dotychczasowe punkty od 12 do 37 otrzymują numerację od 13 do 38.

§ 3
W § 7 zarządzenia Nr 202/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 2007 roku 

w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków 
wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, 



Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa, Dyrektora Magistratu 
oraz Pełnomocników Prezydenta Miasta Krakowa: ds. Kultury i ds. Turystyki (z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany:
1) wyrazy „Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska” zastępuje się 

wyrazami: „Wydział Kształtowania Środowiska, Biuro Infrastruktury Miasta”,
2) skreśla się pkt 1,
3) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie,”,
4) dotychczasowe punkty od 2 do 4 otrzymują numerację od 1 do 3.

§ 4
W zarządzeniu Nr 1336/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2007 r. 

w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa 
do spraw Infrastruktury Miasta wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 skreśla się ust. 2,
2) w § 4 ust. 3 skreśla się wyrazy: „korzystając z pomocy podległych mu wydziałów oraz”,
3) w § 8 ust. 1 skreśla się wyrazy: „, wykorzystując pomoc podległego mu Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”.

§ 5
Ilekroć w dotychczasowych aktach normatywnych, w szczególności w zarządzeniach 

Prezydenta Miasta Krakowa, poleceniach służbowych Prezydenta Miasta Krakowa 
i Dyrektora Magistratu jest mowa o zadaniach i kompetencjach Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska należy przez to rozumieć odpowiednio zadania 
i kompetencje: Wydziału Kształtowania Środowiska, Biura Infrastruktury Miasta,
Krakowskiego Zarząd Komunalnego w Krakowie, Zarządu Dróg i Transportu w Krakowie –
stosownie do zadań i kompetencji przejętych przez wymienione wyżej komórki organizacyjne
Urzędu Miasta Krakowa lub miejskie jednostki organizacyjne.

§ 6
1. Do dnia 31 grudnia 2007 r. zachowują ważność dotychczasowe upoważnienia do 

przeprowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa kontroli, udzielone pracownikom 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, o ile zakres merytoryczny tych 
upoważnień jest zgodny z zakresem działania Wydziału Kształtowania Środowiska.

2. W związku z ust. 1 do dnia 31 grudnia 2007 r. zachowują ważność dotychczasowe 
legitymacje służbowe pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, którzy z dniem 3 września 2007 r. stają się pracownikami Wydziału 
Kształtowania Środowiska.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2007 r. z wyjątkiem § 3 pkt 2 do 4, 

które wchodzą w życie z dniem 1 września 2007 r.

Prezydent Miasta Krakowa
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