
ZARZĄDZENIE Nr 3084/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 14.11.2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 
2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art. 31, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 11 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 650, 1000, 1089, 1496, 
1693, 1669, 1716), uchwały Nr XXIII/220/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca1995 r. w sprawie 
prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie (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 
(z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. 
w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni wprowadza się 
następujące zmiany:

1) W paragrafie 1ustęp 1 punkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) czasowym udostępnianiu nieruchomości i przestrzeni – oznacza to udostępnianie 
nieruchomości i przestrzeni na wniosek lub w drodze przetargu, dla realizacji celów 
wymienionych w ust. 4, przez okres nie dłuższy niż określony w § 2 ust. 3.” 

2) W paragrafie 1 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zarządzenie określa zasady czasowego udostępniania nieruchomości w celu:
1) prowadzenia sprzedaży i świadczenia usług (w tym okazjonalnych), również 

z możliwością umieszczania urządzeń oraz obiektów, 
2) umieszczania tablic i urządzeń reklamowych,
3) organizacji ogródków gastronomicznych,
4) organizacji występów artystów ulicznych, imprez i innych przedsięwzięć,
5) realizacji działań związanych z inwestycjami o charakterze budowlanym i remontowo-

budowlanym,
6) wjazdu i postoju pojazdów.”

3) W paragrafie 1 ustęp 5 punkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) Zarządu Dróg Miasta Krakowa, zwanego dalej „ZDMK” - w przypadku nieruchomości 
w pasach dróg wewnętrznych, będących w zarządzie ZDMK.”

4) W paragrafie 1 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Sprawy dotyczące czasowego udostępnienia nieruchomości rozpatruje Dyrektor 
Wydziału, Dyrektor ZBK lub Dyrektor ZDMK, każdy zwany dalej „Dyrektorem”, 
na podstawie odrębnych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa.” 

5) Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom: Wydziału Spraw Administracyjnych 
Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie oraz Zarządu Dróg 
Miasta Krakowa.”



§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw 
Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


