
ZARZĄDZENIE Nr 2725/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 15.10.2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2891/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
31 października 2016 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), zarządzenia 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii (MP nr 50 
poz. 418) w związku z art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, poz. 1086, poz. 1595, Dz. U. z 2018 r. poz. 10, poz. 1669, poz. 1595), art. 46 
ust. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, Dz. U. z 2018 r. 
poz. 12, poz. 138, poz. 159, poz. 317, poz. 1356, poz. 1669, poz. 1693), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. 
z 2016 poz. 1264), 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 2017 r. poz. 1260, poz. 777, poz. 60, poz. 1926, Dz. U. z 2018 poz. 106, poz. 138, poz. 317, 
poz. 650, poz. 957, poz. 1099, poz. 1356, poz. 1479, poz. 1480, poz. 1481, poz. 1592, poz. 1544, poz. 1669, 
poz. 1629, poz. 79) w związku z art.61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1202, poz. 1276, poz. 1496, poz. 1669, poz. 352), art. 24 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, poz. 799, Dz. U. z 2018 r. poz. 138, poz. 310), art.6 ustawy 
z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 408, poz. 1000), art.5 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1223, Dz. U 
z 2018 r. poz. 1544), uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 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. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000, 
poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1349, poz. 1321, poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 2891/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. 
w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie załącznik nr 3 zostaje zastąpiony 
załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Administracyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


