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ZARZĄDZENIE NR 132/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-01-17

w sprawie przyjęcia Regulaminu dla przedsiębiorców obsługujących ruch turystyczny 
pojazdami zaprzęgowymi w Krakowie, z którymi Gmina Miejska Kraków zawiera 
umowy cywilnoprawne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 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 CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 
3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, uchwały 
Nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”, 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.), zarządzenia Nr 906/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2008 r. 
w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, Placem Wolnica i Placem Szczepańskim w Krakowie, zarządzenia 
Nr 1104/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym 
w Krakowie (z późn. zm.), zarządzenia Nr 1348/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2009 r. 
w sprawie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej 
Kraków, jak również nieruchomości i przestrzeni stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w granicach 
administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.), zarządzenia Nr 1712/2011 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011 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, zarządza 
się, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się przyjąć Regulamin dla przedsiębiorców obsługujących ruch 
turystyczny pojazdami zaprzęgowymi w Krakowie, z którymi Gmina Miejska Kraków 
zawiera umowy cywilnoprawne.

2. Treść Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Administracyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2013 r.


