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ZARZĄDZENIE NR 278/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-02-01

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, 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.65 a 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 2010 Nr 243 poz.1623 z późn.zm.), art.24 ustawy z 22 sierpnia 1997 r.      
o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 62 poz. 504 z późn.zm.), art.6 ustawy z dnia 5 lipca 
1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 51 poz.297 z późn.zm.), art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca    
1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 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.1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy       
( Dz. U. Nr 21, poz.112 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 następujące zmiany:

1) w § 1 po wyrazach: „oraz podcienie Sukiennic” dodaje się treść: „( zlokalizowane na dz. 
311 obr. 1 dz. Śródmieście )”,

2) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„ Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, wykonujący zarząd drogami 
wewnętrznymi, zobowiązany jest do współpracy z Zarządzającym Rynkiem przy realizacji 
powierzonego mu zadania z zakresu:
1) zieleni miejskiej,
2) elementów małej architektury (m.in. ławki),
3)drożności urządzeń systemu odwodnienia z odprowadzeniem do kanalizacji 
ogólnospławnej, studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę oraz fontanny,
4) okolicznościowego dekorowania Rynku,
5) organizacji ruchu i utrzymania znaków drogowych,
6) planowania, budowy, modernizacji i utrzymania nawierzchni,
7)opiniowania i uzgadniania projektów technicznych robót, dla których konieczne jest 
rozkopanie nawierzchni Rynku, zatwierdzenie projektów organizacji ruchu,
8) nadzoru technicznego nad realizacją i odbioru robót drogowych oraz przejęcia terenu od 
wykonawcy po ich wykonaniu,
9) planowania, budowy, modernizacji, utrzymania oświetlenia i iluminacji,
10) wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w przypadku 
przedsięwzięć rozpoczynających się na Rynku”.
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3) dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a.

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Krakowie zobowiązane jest do 
współpracy z Zarządzającym Rynkiem przy realizacji powierzonego mu zadania z zakresu: 
1) oczyszczania letniego i zimowego,
2) utrzymania tablic pamiątkowych (ułożonych w nawierzchni wraz z ich otoczeniem),
3) działań związanych z pomnikiem Adama Mickiewicza i jego otoczeniem.”
2. Dokonuje czynności wywozu i przechowania mienia zajętego w związku z przywróceniem 
miejsca na Rynku do stanu pierwotnego.”

4) w § 5 pkt 1 wyrazy: „Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Bezpieczeństwa Imprez 
Sportowych i Miejskich Imprez Masowych” zastępuje się wyrazami: „Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Administracyjnych, 
Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Zarządowi 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w Krakowie.”

§ 2

W załączniku do Zarządzenia Nr 1104/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja  
2009 r. w dziale „Szczegółowe” cz.5  „Zgromadzenia publiczne, zbiórki publiczne”  
w punktach 1, 2, 3, 4 i 5 :  
- wyrazy: „Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Bezpieczeństwa Imprez Sportowych
 i Miejskich Imprez Masowych” zastępuje się wyrazami: „Wydział Bezpieczeństwa
 i Zarządzania Kryzysowego”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


