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ZARZĄDZENIE Nr 2528/2022  

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 9 września 2022 r.  

«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 
 

 zmieniające zarządzenie nr 1392/2021 w sprawie zasad organizacji i przeprowadzania 
aukcji na oddawanie do użytkowania – dysponowania osobom fizycznym przez Zarząd 
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie miejsc na terenie cmentarzy komunalnych w 
Krakowie pod budowę grobów murowanych, ustalenia ceny wywoławczej oraz przyjęcia 
regulaminu aukcji 
 
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, 1079 i 1561), 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, 8095,  oraz z 2022r. poz. 3266), zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1. W zarządzeniu nr 1392/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2021 r.  

w sprawie zasad organizacji i przeprowadzania aukcji na oddawanie do użytkowania –
dysponowania osobom fizycznym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie miejsc 
na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie pod budowę grobów murowanych, ustalenia 
ceny wywoławczej oraz przyjęcia regulaminu aukcji, wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) § 2 ust.1  otrzymuje brzmienie: 

„1. Miejsca pod budowę grobu murowanego na Cmentarzu Rakowickim, Podgórskim 
oraz Cmentarzu Grębałów w Krakowie w miarę wolnej powierzchni grzebalnej będą oddawane 
do sprzedaży w drodze aukcji.”; 

 
2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Cenę wywoławczą miejsc pod budowę grobów murowanych stanowi kwota:  
1) W przypadku Cmentarza Rakowickiego i Podgórskiego – stanowiąca 200 % 

obowiązującej w dniu aukcji opłaty za użytkowanie gruntu pod grób murowany na okres 50 lat 
o wymiarach odpowiadających odpowiednio mającemu powstać w miejscu będącym 
przedmiotem aukcji – grobowi murowanemu;  

2) W przypadku Cmentarza Grębałów - stanowiąca wysokość obowiązującej w dniu 
aukcji opłaty za użytkowanie gruntu pod grób murowany na okres 50 lat o wymiarach 
odpowiadających odpowiednio mającemu powstać w miejscu będącym przedmiotem aukcji – 
grobowi murowanemu.”. 
 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


