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ZARZĄDZENIE NR 935/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 17.05.2011

w  sprawie  zmiany  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.)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Na terenie Rynku Głównego dopuszcza się organizowanie imprez, których wykaz stanowi 
załącznik  nr  5  do  niniejszego  zarządzenia.  Inne  imprezy  mające  szczególne  znaczenie 
historyczne i  kulturowe dla Miasta mogą być  organizowane po uzyskaniu odrębnej zgody 
Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta.”;

2) załącznik nr 5 zostaje zastąpiony załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Administracyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie

        Powyższa zmiana zarządzenia podyktowana jest koniecznością uaktualnienia katalogu 
planowanych  imprez,  jakie  mają  być  organizowane  cyklicznie  w  Rynku  Głównym.  Ze 
względu  na  stale  ewoluujący  charakter  wydarzeń  kulturalnych  w  najbardziej 
reprezentatywnym  miejscu  Krakowa,  zmiany  w  załączniku  dotyczącym  stałych  pozycji 
artystycznych odbywających się w omawianej lokalizacji, musiały zostać dokonane.
        Stworzenie nowego katalogu imprez odbywających się w Rynku Głównym podniesie ich 
rangę,  zapewniając  im tym samym  charakter  stałych  przedsięwzięć,  które  są  wyróżnione 
spośród innych potencjalnych wydarzeń jakie mogą odbywać się w tym miejscu.
        Proponowane  zmiany  w  załączniku  do  zarządzenia  nie  mają  jednak  charakteru 
zamkniętego.  Mogą  bowiem  zostać  rozszerzone  przez  indywidualną  zgodę  Zastępcy 
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta. Związane jest to z faktem, iż nie 
są  możliwe  do określenia  wszystkie  wydarzenia,  jakie  potencjalnie  mogłyby się  odbyć  w 
Rynku Głównym.  Należy mieć na uwadze przypadki,  gdy przedsięwzięcia  ze względu na 
swój  indywidualny  charakter,  mogłyby  się  odbyć  z  pominięciem wykazu  dopuszczonych 
imprez – na podstawie kompetencji przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa.
        Dotychczas Prezydent Miasta Krakowa podejmował osobiście decyzje o organizowaniu 
poszczególnych imprez na Rynku Głównym, które nie zostały przewidziane w załączniku nr 5 
do 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.). W związku z powołaniem z końcem 2010 r. Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa 
ds.  Kultury  i  Promocji  Miasta,  Prezydent  Miasta  Krakowa ceduje  zmianą  zarządzenia  te 
kompetencje  na  właściwego  merytorycznie  zastępcę,  co  jest  zgodne  z  ideą  „pionowego” 
zarządzania,  w ramach  zadań nałożonych  na  gminę  do  realizacji.  W pionie  zarządzanym 
przez Zastępcę ds. Kultury i Promocji Miasta znajdują się również imprezy organizowane w 
Rynku Głównym.


