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ZARZĄDZENIE Nr 2001/2022 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 15 lipca 2022r. 

«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 
zmieniające zarządzenie nr  3029/2020 w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd 
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie i korzystanie z obiektów i urządzeń cmentarnych 
na cmentarzach komunalnych w Krakowie 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,  
poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.  
z 2021 r., poz. 679), § 11 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 8095 oraz z 2022 r., poz. 3266) oraz § 1 uchwały nr XLVII/1271/20 Rady Miasta Krakowa 
z  dnia 14 października 2020 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnień do ustalania 
wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 
oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działania jednostki budżetowej 
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie  (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 6469), zarządza się, co 
następuje: 
 
 

§ 1. W zarządzeniu nr 3029/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 
2020 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych  
w Krakowie i korzystanie z obiektów i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych           
w Krakowie, po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 
 
„§ 6a. W przypadku zajęcia otoczenia grobu poprzez utwardzenie go materiałem 
przepuszczalnym lub zagospodarowanie roślinnością, opłaty wymienionej w pozycji 20 Tabeli 
1 załącznika do zarządzenia nie pobiera się.” 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


