
ZARZĄDZENIE NR 361/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 26 lutego 2009 roku

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania projektu uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pn. Stare Miasto, na terenie 
obszaru średniowiecznego Miasta Krakowa, stanowiącego część obszaru historycznej 
zabudowy Krakowa, wymienionej w Zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(z dnia 8 września 1994 r.) i uznanej za pomnik historii oraz opracowania zasad 
kształtowania i użytkowania przestrzeni publicznej na jego obszarze.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), 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. 3 i § 10 zarządzenia Nr 175/2009 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Krakowa zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Powołuje się Zespół Zadaniowy ds. przygotowania projektu uchwały Rady Miasta 

Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pn. Stare Miasto, na terenie obszaru 
średniowiecznego Miasta Krakowa, stanowiącego część obszaru historycznej zabudowy 
Krakowa, wymienionej w Zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (z dnia 8 
września 1994 r.) i uznanej za pomnik historii oraz opracowania zasad kształtowania 
i użytkowania przestrzeni publicznej na jego obszarze, zwany dalej Zespołem, 
w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu:
Andrzej Oklejak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. prawnych

2) Sekretarz Zespołu:
Maria Lis – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

3) Członkowie Zespołu:
a) Jacek Stokłosa – Główny Plastyk Miasta, 
b) Jerzy Zbiegień – Miejski Konserwator Zabytków,
c) Andrzej Wyżykowski – Główny Architekt Miasta,
d) Stanisław Dziedzic – Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
e) Magdalena Jaśkiewicz – Biuro Planowania Przestrzennego,
f) Małgorzata Mrugała – Wydział Kształtowania Środowiska,
g) Tadeusz Czarny – Wydział Spraw Administracyjnych,
h) Marta Witkowicz – Wydział Skarbu Miasta,
i) Katarzyna Zapał – Zarząd Budynków Komunalnych,
j) Joanna Niedziałkowska – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu,

2. Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie harmonogramu prac Zespołu,
2) nadzór nad realizacją postanowień 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.) oraz analiza wniosków 
wynikających z jego realizacji, 

3) przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku 
kulturowego pn. Stare Miasto, na terenie obszaru średniowiecznego Miasta Krakowa, 
stanowiącego część obszaru historycznej zabudowy Krakowa, wymienionej 
w Zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. (Monitor 
Polski Nr 50 poz. 418) i uznanej za pomnik historii, w oparciu o wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego Sygn. akt III S.A./Kr 55/07 z dnia 3 kwietnia 2007 r. oraz 
w oparciu o orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygn. akt II OSK 1487/07 
z dnia 7 grudnia 2007 r.,

4) opracowanie zasad kształtowania i użytkowania przestrzeni publicznej na terenie parku 
kulturowego, o którym mowa w pkt 3,

5) podejmowanie innych działań niezbędnych do utworzenia parku kulturowego, zgodnie
z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), a także przekazywanie do konsultacji 
środowisk społecznych i konserwatorskich oraz Rad i Zarządów Dzielnic Miasta 
Krakowa przygotowanych przez Zespół projektów. 

§ 2
1. Przewodniczący Zespołu organizuje pracę Zespołu i zwołuje jego posiedzenia.
2. W celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, przewodniczący 

Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby oraz organizować jego 
prace w podzespołach tematycznych.

§ 3
1. Prezydent Miasta Krakowa będzie na bieżąco informowany przez przewodniczącego 

Zespołu na temat działań podjętych przez Zespół.
2. Z każdego posiedzenia Zespołu będzie sporządzany protokół.

§ 4
1. Zespół zakończy pracę po przygotowaniu ostatecznego projektu uchwały Rady Miasta 

Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pn. Stare Miasto na terenie części 
obszaru Miasta Krakowa uznanej za pomnik historii Zarządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. (Monitor Polski Nr 50 poz. 418) i 
przekazaniu go pod obrady Rady Miasta Krakowa.

2. Sprawozdanie w formie elektronicznej zostanie zamieszczone przez wydział zapewniający 
obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu - na serwerze \\gmk.local\dane\Sprawozdania.

§ 5
1. Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia Wydział Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.
2. Obsługę prawną Zespołu zapewnia Zespół Radców Prawnych.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /


