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ZARZĄDZENIE Nr 3198/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 25.11.2019r.
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w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych.
Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz.1571, poz.1696 i poz. 1815), zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/69/11 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz.1571, poz.1696 i poz. 1815) w związku z art. 7
ust.2 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019
r. poz.1473), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych, wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 5 skreśla się słowa: „którą organizator pogrzebu będzie mógł nabyć
w trybie bezprzetargowym”, a po słowie: „piwnicy” stawia się kropkę.
2) W § 2 wykreśla się ust.3
3) W § 3 ust. 1 w miejsce słowa: „przetargu” wpisuje się słowo: „aukcji”.
4) W § 3 ust. 2 w miejsce słowa: „przetargu” wpisuje się słowo: „aukcji”.
5) W § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dopuszcza się oddawanie w użytkowanie – dysponowanie miejsca pod budowę
grobów murowanych w trybie aukcji. Regulamin aukcji oraz wysokość stawek
stanowiących podstawę ustalenia stawki wyjściowej do aukcji określi Prezydent Miasta
Krakowa w drodze zarządzenia.”
6) uchyla się § 11 ust. 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE
Obowiązująca na podstawie Uchwały Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia
16 lutego 2011 r. procedura nabycia prawa do użytkowania - dysponowania piwnicami
grobów murowanych oraz nisz urnowych zawiera elementy bliskie zarówno przetargowi, jak
i aukcji, na co pozwala swoboda kontraktowania uregulowana w przepisach Kodeksu
cywilnego, zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według
swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku,
ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z uwagi na przewagę cech, które zbliżają
przedmiotową procedurę do aukcji uregulowanej w art. 701 i następnych Kodeksu cywilnego,
zasadnym jest ujednolicenie i uaktualnienie stosowanej w Uchwale terminologii i objęcie tym
trybem nie tylko piwnic grobów murowanych i nisz urnowych, ale także miejsc pod przyszłe
grobu murowane.
Zasadnym jest zatem, aby wobec znacznego zainteresowania społeczności lokalnej
możliwością nabycia za życia miejsca pod przyszłe budowy grobów murowanych (umowy
rezerwacyjne), analogicznym ujednoliceniem terminologicznym objąć także miejsca pod
przyszłe budowy grobów (umowy rezerwacyjne na budowę i użytkowanie grobów
murowanych). Nie ulegną zmianie zasady przyznawania miejsca do pochowania tak
do grobów ziemnych, jak i murowanych, w przypadku konieczności pochowania osoby
zmarłej.
Kwestie związane z wnoszeniem opłaty za grób ziemny reguluje art. 7 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) który
stanowi, iż po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli
jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą
za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to wywiera skutek na dalszych lat 20 i może być
odnowione. Propozycja uchylenia § 11 ust. 3 Uchwały koreluje z obowiązującym art. 7 ust. 4
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, który stanowi,
iż dozwolone są umowy przedłużające termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu
do ponownego pochowania. Projektowana zmiana stanowi zatem dostosowanie zapisów
niniejszej Uchwały do obowiązujących zapisów wskazanej wyżej ustawy, a nie rodzaj
nowego rozwiązania (instytucji) na gruncie obowiązków i uprawnień użytkowników –
dysponentów wobec będących w ich posiadaniu grobów.
Regulacja pozostaje bez wpływu na dochody Miasta.
Regulacja pozostaje bez wpływu na wydatki Miasta.
Regulacja nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania (także
w latach następnych).
Regulacja nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie
Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej.
Regulacja nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone
przed jej wprowadzeniem.

