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Krakéw, E5 UQ M2

Pani
Ma%gorzata Jantos
Radna Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pani interpelacjeg W sprawie gabloty W bramie kamienicy przy Rynku
G’réWnym 29 W Krakowie, przekazanq przez Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczqcego
Rady Miasta Krakowa 1 Iipca 2022 r., uprzejmie informujeg, 2e budynek p0’r02ony przy Rynku
G1‘c'>Wnym 29 W Krakowie (,,Kamienica pod Blachq”) jest wpisany do rejestru zabytkéw
pod nr A-163 decyzjq z dnia 23 maja 1932 r. i znajduje sie na terenie uznanym za pomnik
historii na podstawie zarzqdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2 dnia 8 Wrzeénia
1994 r.
W kamienicy ,,P0d Blachq” sieﬁ parteru i gk5Wna klatka schodowa posiadajq zachowanq
dekoracjg malarskq z 2. p0’r0Wy XIX W. Sciany ozdobione sq imitacjq cioséw kamiennych,
natomiast sklepienie i éciany pierwszego biegu schodéw dekoracjq roélinnq imitujacq
sztukaterie. Najefektowniejsze sq dekoracje nisko schodzqcego sklepienia sieni, W stylu
pompejaﬁskim przedstawiajqce motywy roslinne i ludzkie pc'>’rpostaci, prezentujace WySOkE1
Wartoéé historycznq i artystycznq. Polichromia na klatce schodowej poddana zosta1‘a
konserwacji i czegsciowej rekonstrukcji W 2019 r. a W sieni W 2020 r. Prace konserwatorskie
Wspc'>+finans0Wane by+y ze srodkéw SKOZK. Ekspozycja maloWide+ W sieni z0sta1‘a dodatkowo
podkreélona iluminacjq sWiet|na1.W sieni po odnalezieniu na scianach reliktéw polichromii oraz
historycznych (obecnie nieuiywanych) Wejsé, odtworzono ich zarysy W sposéb malarski,
co Wzbogaci+o Wiedze; 0 rozwoju przestrzennym tej kamienicy. Dwie gabloty 0 powierzchni
ok. 2 m2 kaida, zawieszone ze Wzglgdéw funkcjonalnych, nie sq Wyposaieniem historycznym
sieni przedmiotowej kamienicy.
Zarzad Budynkéw Komunalnych W Krakowie pismem znak EE-444-12/12 z 23 marca
2022 r. p0informoWa+ najemcéw lokali uiytkowych znajdujqcych sie na terenie WW. kamienicy
0 projekcie dotyczqcym koncepcji Wykonania zbiorczej tablicy informacyjnej do zainstalowania
W sieni przedmiotowej kamienicy (kopic; tego pisma za+qczy1‘a Pani Radna do interpelacji).
W zwiqzku z licznymi zapytaniami W tej sprawie, pismem znak EE-444-12/12 z 25 kwietnia

2022 r., skierowanym do Wszystkich najemcow Iokali uiytkowych znajdujqcych si¢ W budynku
po%o2onym przy Rynku G+c'>Wnym 29 W Krakowie, udzielone zosta’ry szczegé’roWe wyjasnienia
W kwestii Wykonania projektu przedmiotowej tablicy zbiorczej (kopie tego pisma przekazujeg

Pani Radnej jako zak.-qcznik). Podstawovvym za’ro2eniem proponowanego zlecenia opracowania
projektu tablicy zbiorczej jest usystematyzowanie i ujednolicenie informacji dotyczqcej

prowadzonej przez najemcow dzia+a|nosci W gminnych lokalach uiytkowych oraz poprawa
estetyki odnowionej sieni kamienicy po’ro2onej przy Rynku G+oWnym 29 W Krakowie poprzez
pe’rne Wyeksponowanie odkrytych i odnowionych polichromii. Ponadto najemcy zostali
poinformowani, 2e przygotowane zostanal dwie koncepcje tablicy zbiorczej W zakresie ich

Iokalizacji i formy. Projekty tablicy zbiorczej zostanq przedstawione przez architekta
na spotkaniu z Wszystkimi najemcami Iokali uiytkowych, W trakcie ktérego kaidy z najemcow
begdzie mog’r Wniesé ewentualne uwagi do przygotowanych Wersji WW. tablicy. Najemcy zostali
poinformowani, 2e jeieli przygotowane projekty zbiorczej tablicy informacyjnej nie spe’mia1 ich
oczekiWar'1, decyzja 0 zleceniu ich Wykonania nie zostanie p0dj¢ta.
W iadnym z WW. pism najemcy Iokali uiytkowych znajdujqcych si¢ na terenie kamienicy

po+o2onej przy Rynku G+oWnym 29 W Krakowie nie zostali wezwani do usunigcia nosnikéw
informacji Wizualnej z terenu przedmiotowej kamienicy (W tym gablot zainstalowanych W sieni),
zostali natomiast poinformowani o obowiqzujqcych \/vymogach prawnych W tej materii.
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2. Zarzqd Budynkow Komunalnych W Krakowie
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