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ZARZĄDZENIE NR 3874/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-12-20

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1104/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
21 maja 2009 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), art. 10 ust. 7, art. 65, art. 65a ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w związku 
z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 
art. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 
909 z późn. zm. ), art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z  1990 r. Nr 51, poz. 
297 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. 
Nr 22, poz. 162 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 (z późn. zm.) 
w związku z art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.), 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 1104/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie 

zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie wprowadza się następującą zmianę:

- Tytuł II. ust. 2. pkt 9) załącznika do zarządzenia Nr 1104/2009 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 21 maja 2009 r. otrzymuje brzmienie:

„9) Ustala się limit 18 miejsc postojowych dla dorożek w Rynku.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Administracyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


