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ZARZĄDZENIE Nr 3029/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 23.11.2020r. 
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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 2020 r. poz.713 
i 1378), art. 4 ust. 2  Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 i 2020), 
§ 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) 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. 1. Ustala się opłaty za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych  
w Krakowie i korzystanie z obiektów i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych  
w Krakowie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 

2.Wszystkie opłaty zawierają obowiązujące stawki podatku od towarów i usług (VAT). 
 
 § 2. 1. Należność z tytułu prolongowania nienaruszalności grobu ziemnego  może zostać 
uiszczona w dwóch częściach, obejmujących dwa okresy po 10 lat każdy.  

2. Należności z tytułu prolongowania nienaruszalności grobu ziemnego  na okres 20 lat 
nie rozłożonej zgodnie z ust. 1 na dwie części, można dokonać w częściach umożliwiających 
jej uiszczenie w całości w ciągu maksymalnie 1 roku.   

3. Należności z tytułu prolongowania użytkowania gruntu pod grób murowany i niszy 
urnowej mogą zostać uiszczone w częściach, płatnych w okresach maksymalnie półrocznych.  

4. Należności, o których mowa w ust. 3, powinny zostać w całości uiszczone w ciągu 
maksymalnie 3 lat.  

5. W przypadkach określonych w ust. 3 pierwsza część należności nie może być niższa 
niż 20% wysokości prolongaty opłaty i podlega zapłacie wraz z należnym oprocentowaniem, 
płatnym z góry od pozostałej części należności, nie później niż w dniu zawarcia umowy,  
o której mowa w ust. 7.  

6. Rozłożona na części należność podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu 
dwukrotności stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski 
według stanu na dzień zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7.  

7. Szczegółowe warunki spłaty należności, o których mowa w ust. 2 i 3 określa umowa 
zawierana przez dokonującego opłaty z Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.  
 
 § 3. 1. Przedłużenie terminu, przed upływem którego nie wolno użyć grobu ziemnego  
do ponownego pochowania może nastąpić na kolejne 20 lub 30 lat, ponad okres przewidziany 
w art. 7 ust. 2 stosownie do  art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach  
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947). 



 

 

2.  W sytuacjach określonych w ust. 1 pobiera się opłatę przyjmując, iż wynosi ona za 
każde 10 lat połowę kwoty przewidzianej za prolongatę nienaruszalności grobu ziemnego, 
przyjmowanej na okres 20 lat.  

 
 § 4. Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie może zwolnić z opłaty  
za usługę określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia w Tabeli 1 pn. „Opłaty  
za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych” pod pozycją 26- 
przechowanie zwłok w chłodni, w przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej 
wykonywanie przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie usług grabarskich 
polegających na chowaniu zwłok w terminie dłuższym niż 21 dni od dnia zgłoszenia pochówku. 
Sytuacja ta nie dotyczy terminów wykorzystania kaplic.  

 
 § 5. 1. Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie może zwolnić 
organizacje i instytucje (ich oddziały i przedstawicielstwa) z opłaty wnoszonej tytułem wjazdu 
na teren cmentarza celem wykonywania prac budowlano-montażowych lub konserwacyjnych, 
jeżeli podmioty te sprawują pieczę nad grobami i dobrowolnie podejmują działania zmierzające 
do zachowania grobów lub zapewnienia im niezbędnych napraw i konserwacji.  

2. Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie może zwolnić z opłaty 
wnoszonej tytułem wjazdu na teren cmentarza celem wykonywania prac budowlano-
montażowych lub konserwacyjnych w sytuacji, w której z powodu gwałtownego działania sił 
przyrody lub nieprzewidzianych warunków atmosferycznych doszło do uszkodzenia lub 
zniszczenia miejsca pochówku, powodującego konieczność naprawienia zaistniałej z tego 
powodu szkody. 

 
 § 6. W przypadku osób, których uprawnienia określono w § 16 ust. 1 i 2 załącznika   
do Uchwały Nr XLI/1096/20 Rady Miasta Krakowa z 10 czerwca 2020 r.  (Dz. Urz. Woj. 
Małop. z 2020 r., poz.4082) w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych  
w Krakowie, opłat związanych z prolongowaniem nienaruszalności grobu ziemnego 
 i prolongowaniem użytkowania gruntu pod grób murowany nie pobiera się.  

 
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Cmentarzy 

Komunalnych w Krakowie. 
 

 § 8. Traci moc zarządzenie nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 
2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych  
w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r.poz.1341 i z 2020 r.  poz. 3504). 

 
 § 9. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 


