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ZARZĄDZENIE Nr 1418/2021 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 21 maja 2021r. 
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w sprawie zasad oddawania do użytkowania – dysponowania osobom fizycznym  
w trybie aukcji oraz do bieżącego pochowania piwnic grobów murowanych  
na cmentarzach komunalnych w Krakowie oraz przyjęcia regulaminu aukcji 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) oraz § 15 ust.2 Załącznika do Uchwały Nr XLI/1096/20 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych  
w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 4082 i poz. 8095)  zarządza się, co następuje: 

 
 
 § 1. Przyjmuje się Regulamin oddawania do użytkowania – dysponowania osobom 
fizycznym piwnic grobów murowanych na cmentarzach komunalnych w Krakowie  
w trybie aukcji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Dopuszcza się możliwość oddawania do użytkowania – dysponowania piwnic 
grobów murowanych poza aukcją do bieżącego pochowania, po spełnieniu następujących 
warunków: 
1)  piwnica nie została zbyta w dwóch kolejnych aukcjach lub przetargach;  
2) oddanie do użytkowania – dysponowania piwnicy grobu murowanego ma nastąpić do 
bieżącego pochowania, bezpośrednio przed pochówkiem.  

2. Wykaz piwnic, o których mowa w ust. 1,  wywiesza się na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Rakowickiej 26 oraz tablicy ogłoszeń 
na cmentarzu, na którym piwnica jest wybudowana.  

3. Cenę za oddanie w użytkowanie – dysponowanie piwnicy do bieżącego pochowania 
(poza aukcją) ustala każdorazowo  Główny Księgowy Zarządu Cmentarzy Komunalnych  
w Krakowie, a następnie zatwierdza Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych  
w Krakowie. Cena ustalana jest na poziomie średniej ceny piwnicy wylicytowanej w ostatniej 
aukcji lub przetargu przeprowadzonej na tym samym cmentarzu.  

4. Zasady nabycia piwnicy grobu murowanego do bieżącego pochowania określone  
w niniejszym zarządzeniu stosuje się odpowiednio w przypadku pochowania osób, o których 
mowa w § 12 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XLI/1096/20 Rady Miasta Krakowa z dnia  
10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych  
w Krakowie. 
 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Cmentarzy 
Komunalnych w Krakowie.  

 
§  4. Traci moc zarządzenie Nr 13/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia 

2012 r. w sprawie oddawania do użytkowania – dysponowania w trybie przetargu oraz  
w trybie bezprzetargowym piwnic grobów murowanych czasowych na cmentarzach 
komunalnych w Krakowie. 

 
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 


