Wersja elektroniczna
UCHWAŁA Nr 6/2018
SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA
z dnia 19 marca 2018 roku
zmieniająca
Program i kierunki działania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Społeczny Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt a)
Regulaminu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (Uchwała Nr 7 SKOZK z
dnia 4 grudnia 2001 roku z późniejszymi zmianami), uchwala, co następuje:
§1
W dokumencie Program i kierunki działania Społecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa przyjętym uchwałą Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Nr 7/2014 z dnia 8 listopada 2014 roku (z późniejszymi zmianami), wprowadza się
wprowadza się następujące zmiany:
1) W Rozdziale „I. Wstęp” słowa „doświadczenia i praktyka Społecznego Komitetu
w latach 1990–2013” zastępuje się słowami „doświadczenia i praktyka
Społecznego Komitetu w latach 1990–2018”;
2) W Rozdziale „III. Zadania Społecznego Komitetu i ich realizacja” słowa:
„W systemie kryteriów odwołujących się do rangi kompozycji urbanistycznej
stosowana hierarchia zadań przyznaje pierwszeństwo obszarowi wpisanemu na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i stanowiącemu centralną część
obszaru Pomnika Historii, obejmującemu:
– Wzgórze Wawelskie z Zamkiem Królewskim, Katedrą oraz
całokształtem znajdującej się tu zabudowy i fortyfikacjami;
– historyczne centrum Krakowa w obrębie średniowiecznych
fortyfikacji miejskich i dziewiętnastowiecznych Plant; za
szczególnie ważne zadania uznaje się kompleksowe prace w
zespołach zabudowy uniwersyteckiej, w monumentalnych
budowlach kościelnych wraz z ich bogatym wystrojem, przy
dawnym systemie obronnym i w dawnych kamienicach
mieszczańskich;
– Kazimierz z jego bogatą tradycją dwóch kultur – chrześcijańskiej
i żydowskiej, obejmujący monumentalne zespoły kościelne i
klasztorne, synagogi i cmentarze żydowskie oraz dzieła
architektury świeckiej.
Kolejne miejsce w systemie kryteriów odwołujących się do rangi kompozycji
urbanistycznej przyznaje się pozostałej części obszaru Pomnika Historii,
położonej poza obrębem wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO:
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średniowiecznemu Kleparzowi, osiemnastowiecznemu Podgórzu, dawnym
przedmieściom z Wesołą i Garbarami, terenom zurbanizowanym w dobie
autonomii galicyjskiej (1866–1918), obejmującym zespoły zabudowy sakralnej
z różnych epok i monumentalne zespoły budowli użyteczności publicznej z
XIX i XX wieku.”
zastępuje się słowami:
„W systemie kryteriów odwołujących się do rangi kompozycji urbanistycznej
stosowana hierarchia zadań przyznaje pierwszeństwo obszarowi wpisanemu na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i stanowiącemu centralną część
obszaru uznanego za Pomnik Historii zarządzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku w sprawie uznania
za pomnik historii (Monitor Polski z 1994 roku Nr 50 Poz. 814),
obejmującemu:
– Wzgórze Wawelskie z Zamkiem Królewskim, Katedrą oraz
całokształtem znajdującej się tu zabudowy i fortyfikacjami;
– historyczne centrum Krakowa w obrębie średniowiecznych
fortyfikacji miejskich i dziewiętnastowiecznych Plant; za
szczególnie ważne zadania uznaje się kompleksowe prace w
zespołach zabudowy uniwersyteckiej, w monumentalnych
budowlach kościelnych wraz z ich bogatym wystrojem, przy
dawnym systemie obronnym i w dawnych kamienicach
mieszczańskich;
– Kazimierz z jego bogatą tradycją dwóch kultur – chrześcijańskiej
i żydowskiej, obejmujący monumentalne zespoły kościelne i
klasztorne, synagogi i cmentarze żydowskie oraz dzieła
architektury świeckiej.
Kolejne miejsce w systemie kryteriów odwołujących się do rangi kompozycji
urbanistycznej przyznaje się pozostałej części obszaru uznanego za Pomnik
Historii zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
września 1994 roku, położonej poza obrębem wpisu na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO: średniowiecznemu Kleparzowi, osiemnastowiecznemu
Podgórzu, dawnym przedmieściom z Wesołą i Garbarami, terenom
zurbanizowanym w dobie autonomii galicyjskiej (1866–1918), obejmującym
zespoły zabudowy sakralnej z różnych epok i monumentalne zespoły budowli
użyteczności publicznej z XIX i XX wieku, a także obszarom położonym
poza centrum miasta, uznanym za Pomniki Historii rozporządzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 roku w
sprawie uznania za pomnik historii »Tyniec – zespół opactwa
benedyktynów« (Dz. U. z 2017 roku Poz. 667) oraz rozporządzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 roku w
sprawie uznania za pomnik historii »Kraków – Kopiec Kościuszki z
otoczeniem« (Dz. U. z 2017 roku Poz. 2267).”
3) W Rozdziale „IV. Organizacja prac Społecznego Komitetu” słowa:
„Podstawowym trybem, służącym wspieraniu prac we wszystkich kategoriach
zabytków nieruchomych, jest tryb konkursowy, w ramach którego udziela się
dofinansowań przeznaczonych do wykorzystania w jednym roku
budżetowym.”
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zastępuje się słowami:
„Podstawowym trybem, służącym wspieraniu prac we wszystkich kategoriach
zabytków nieruchomych, jest tryb konkursowy, w ramach którego udziela się
dofinansowań przeznaczonych do wykorzystania w okresie od jednego do
trzech lat budżetowych, przy czym udzielenie dofinansowania do prac
przewidzianych do realizacji w drugim i trzecim roku następuje
początkowo w formie przyrzeczenia warunkowego.”
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