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ZARZĄDZENIE Nr 1439/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 25 maja 2021r.
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w sprawie zasad organizacji i przeprowadzania aukcji na oddawanie do użytkowania –
dysponowania osobom fizycznym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
nisz urnowych na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie, ustalenia ceny
wywoławczej 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, 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. 1. Przyjmuje się Regulamin oddawania do użytkowania - dysponowania osobom
fizycznym w trybie aukcji nisz urnowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Cenę wywoławczą ustala się według kwoty obowiązującej w dniu ogłoszenia aukcji
opłaty za użytkowanie przez 30 lat niszy urnowej.
3. Cena wywoławcza wynosi:
1) równowartość kwoty stanowiącej 100 % opłaty określonej w ust. 2 w przypadku
Cmentarza Mydlniki i Prokocim,
2) równowartość kwoty stanowiącej 150% opłaty określonej w ust. 2 w przypadku
Cmentarza Prądnik Czerwony, Grębałów,
3) równowartość kwoty stanowiącej 200 % opłaty, określonej w ust. 2 w przypadku
Cmentarza Rakowickiego.
§ 2. Przydział niszy urnowej na cmentarzach komunalnych w Krakowie za życia
(rezerwacja niszy) może nastąpić tylko w drodze aukcji z zastrzeżeniem § 3.
§ 3. 1. Przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do przydziału niszy urnowej
do bieżących pochowań urn z prochami.
2. Szczegółowe warunki nabycia do bieżącego pochowania niszy urnowej na
cmentarzach komunalnych w Krakowie określa Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie.
§ 4. Zasady i tryb przeprowadzania aukcji na oddawanie do użytkowania dysponowania osobom fizycznym nisz urnowych na Cmentarzu Podgórki Tynieckie ustala
Koncesjonariusz, o którym mowa w umowie koncesji na roboty budowalne z dnia 12 lipca
2011r., które zatwierdza Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie.
§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 14/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia
2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia przetargów na oddawanie do
użytkowania nisz urnowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

