
ZARZĄDZENIE Nr 2892/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 31.10.2016 r.

w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, Placem Wolnica i Placem Szczepańskim 
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. 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 8 ust. 2 w zw. z art. 21 ust. 1a ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), art. 10 ust. 7, art. 65, art. 65 a-i 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, poz. 1448, Dz. U. 
z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611, Dz. U. z 2014 r. poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 
822, Dz. U. z 2015 poz. 211, poz. 541, poz. 591, poz. 933, poz. 1038, poz. 1045, poz. 1273, poz. 1326, poz. 
1335, poz. 1830, poz. 1844, poz. 1893, poz. 2183, poz. 2281, Dz. U z 2016 r. poz. 266, poz. 352, poz. 1250) 
w związku z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 
1165, poz. 1250), art. 8 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2139, Dz. U. z 2016 r. poz. 1250), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo 
o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485), art.1 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2014 o zasadach prowadzenia 
zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498, Dz. U z 2016 r. poz. 1579), art. 5 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 
134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 849, 
poz. 951, poz. 1529, Dz. U. z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072, Dz. U. z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 
1923, poz. 2281, Dz. U. z 2016 r. po 1232, poz. 1250), w związku z uchwałą XLVII/846/16 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków, 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. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o Placu – należy przez to rozumieć:
1) Mały Rynek, plac miejski ogólnodostępny, zlokalizowany w obrębie dz. 578/1 obr. 1 
jednostka ewidencyjna Śródmieście o powierzchni 0,1005 ha, dz. 578/2 obr. 1 jednostka 
ewidencyjna Śródmieście o powierzchni 0,2128 ha i dz. 578/3 obr. 1 jednostka ewidencyjna 
Śródmieście o powierzchni 0,0452 ha. Mapa z granicami Małego Rynku stanowi załącznik 
nr 1 do zarządzenia,
2) Plac Wolnica, plac miejski ogólnodostępny, zlokalizowany w obrębie dz. 105/1 obr. 15 
jednostka ewidencyjna Śródmieście o powierzchni 0,6016 ha. Mapa z granicami Placu 
Wolnica stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) Plac Szczepański, plac miejski, ogólnodostępny, zlokalizowany w obrębie dz. 553/1 obr. 1 
jednostka ewidencyjna Śródmieście o powierzchni 0,7855 ha obejmujący chodniki, płytę 
dawnego parkingu, część ul. Szczepańskiej i ul. św. Tomasza, jezdnię łączącą ul. Szczepańską 
i ul. św. Tomasza stanowiącą przedłużenie ul. Jagiellońskiej. Mapa z granicami Placu 
Szczepańskiego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wszystkie działania gospodarcze lub niezarobkowe, wiążące się z zajęciem 
nieruchomości lub przestrzeni Placu mogą być realizowane wyłącznie za zgodą lub wiedzą 
Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, zwanego dalej Zarządzającym Placem, 
który działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 3. 1. Do Zarządzającego Placem należy:
1) zawieranie umów cywilno-prawnych na udostępnienie miejsca na Placu dla:

a) realizacji działań wymienionych w ust. 1 pkt. 9,



b) prowadzenia robót budowlanych, tzn. prac polegających na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego oraz związanych z utrzymaniem infrastruktury 
technicznej i zabytkowej,

2) naliczanie opłat za zajęcie powierzchni lub przestrzeni placu,
3) wydawanie zezwoleń na zajęcie Placu,
4) ustalanie zasad i wydawanie zgody na wjazd, przejazd oraz postój pojazdów,
5) wydawanie zgody na:

a) użycie nagłośnienia,
b) udostępnianie mediów,

6) opiniowanie wniosków dotyczących wydania przez ZIKiT zezwoleń na korzystanie 
z dróg w sposób szczególny, w przypadku przedsięwzięć rozpoczynających się lub 
kończących się na Placu albo przez niego przechodzących i kontynuowanych na innych 
drogach,
7) kontrolowanie prawidłowości korzystania z Placu,
8) prowadzenie postępowania związanego z samowolnym zajęciem nieruchomości 
i przestrzeni Placu oraz z przywróceniem miejsca na Placu do stanu pierwotnego, 
koordynowanie realizowanych przez ZIKiT zadań, 
9) koordynowanie terminów, lokalizacji, ustalanie warunków korzystania oraz sposobu 
organizacji:

a) imprez i działalności gospodarczej,
b) ogródków gastronomicznych,
c) stałej i okresowej działalności kulturalnej, artystycznej prowadzonej przez osoby 
fizyczne lub zespoły muzyczne,
d) nośników i elementów informacji wizualnej, obiektów małej architektury, maszyn 
oraz urządzeń,
e) parkingów,
f) innych wydarzeń dla których konieczne jest zajęcie powierzchni Placu.

2. Zarządzający Placem wyraża zgodę na korzystanie z Placów na cele budowlane.

§ 4. 1.Na terenie Małego Rynku, Placu Szczepańskiego oraz Placu Wolnica mogą odbywać 
się przede wszystkim imprezy, które są ujęte w wykazach stanowiących załączniki nr 4, 5, 6 
do niniejszego zarządzenia.
2. Dodatkowe imprezy nie ujęte w załącznikach nr 4, 5, 6 do zarządzenia, mające szczególne 
znaczenie historyczne, kulturowe oraz promocyjne dla Miasta, mogą odbywać się wyłącznie 
po uzyskaniu akceptacji „Zarządzającego”.
3. Wpisanie imprezy do wykazów stałych imprez na Małym Rynku, Placu Szczepańskim oraz 
Placu Wolnica, stanowiących załączniki nr 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia nie zwalnia 
Organizatora (Wnioskodawcy) od konieczności uzyskania merytorycznych opinii i zawarcia 
stosownej umowy z „Zarządzającym”.
4. Zarządzający w zawieranych umowach zobowiązuje Organizatora do zapewnienia imprezie 
charakteru zgodnego z jej tematyką.

§ 5. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, wykonujący zarząd 
drogami wewnętrznymi zobowiązany jest do współpracy z Zarządzającym Placem 
przy realizacji powierzonego mu zadania z zakresu:
1) elementów małej architektury (m. in. ławki),
2) drożności urządzeń systemu odwodnienia z odprowadzaniem do kanalizacji 
ogólnospławnej, studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę oraz fontanny,
3) okolicznościowego dekorowania placu,
4) organizacji ruchu i utrzymania znaków drogowych,



5) planowania, budowy, modernizacji i utrzymania nawierzchni,
6) opiniowania i uzgadniania projektów technicznych robót, dla których konieczne jest 
rozkopanie nawierzchni Placu, zatwierdzenie projektów organizacji ruchu,
7) nadzoru technicznego nad realizacją i odbioru robót drogowych oraz przejęcia terenu 
od wykonawcy po ich wykonaniu,
8) planowania, budowy, modernizacji, utrzymania oświetlenia i iluminacji,
9) wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w przypadku 
przedsięwzięć rozpoczynających się na Placu.

§ 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Krakowie zobowiązane jest 
do współpracy z Zarządzającym Placem przy realizacji powierzonego mu zadania z zakresu 
oczyszczania letniego i zimowego. MPO sp. z o.o. w Krakowie dokonuje także czynności 
wywozu i przechowania mienia zajętego w związku z przywróceniem miejsca na Placu 
do stanu pierwotnego.

§ 7. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wykonujący zarząd zielenią miejską, 
zobowiązany jest do współpracy z Zarządzającym Placem przy realizacji powierzonego 
mu zadania z zakresu zieleni miejskiej.

§ 8. Zarządzający Placem współpracuje z :
1) Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie uzgadniania terminów 
i szczegółowej lokalizacji dla przyjmowania zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń 
publicznych, wydawanych decyzji administracyjnych na organizowanie imprez masowych 
na Placu,
2) Strażą Miejską w Krakowie, upoważnioną do kontroli ładu i porządku podczas wszystkich 
przedsięwzięć związanych z zajęciem powierzchni lub przestrzeni Placu, a w przypadku 
użycia nagłośnienia do kontroli poziomu natężenia dźwięku.

§ 9. 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.

§ 10. Traci moc zarządzenie Nr 906/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2008 r. 
w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, Placem Wolnica i Placem Szczepańskim 
w Krakowie, zmienione zarządzeniami Nr 253/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
30 stycznia 2013 r., Nr 1200/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 maja 2015 r. oraz 
Nr 2495/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 września 2015 r.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


