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ZARZĄDZENIE Nr   4/2018 
 

Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 
    z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 
w sprawie opłat za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni  
 
Na podstawie § 4 ust. 3 Statutu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, wprowadzonego 
uchwałą nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. oraz § 5 Regulaminu 
Organizacyjnego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, wprowadzonego Zarządzeniem 
nr 8/2016 Dyrektora ZCK z dnia 21 kwietnia 2016 r.  zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 
1. Zarządzenie dotyczy nieruchomości i przestrzeni będących w trwałym zarządzie Zarządu 

Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, zwanym dalej ZCK. 
2. Udostępnienie nieruchomości na cele, o których mowa w załączniku do niniejszego zarządzenia 

(zwanym dalej cennikiem), podlega naliczeniu opłaty na zasadach określonych niniejszym 
zarządzeniem.  

3. Opłaty za wjazd na teren cmentarza karawanów i pojazdów zakładów kamieniarskich wymienione 
są w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd 
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. 

4. Udostępnienie nieruchomości pod handel i reklamę odbywa się na zasadach określonych 
odrębnym zarządzeniem Dyrektora ZCK w sprawie zasad udostępniania terenu będącego  
w zarządzie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie pod handel okrężny, stoiska 
przedsklepowe,  ogłoszenia i reklamę. 

 
§ 2 

1. Nie podlegają naliczeniu opłaty za zajęcie nieruchomości ZCK, z wyłączeniem działalności 
komercyjnej, przedsięwzięcia:  
1) współfinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Kraków 
2) organizowane przez organy administracji publicznej oraz ich jednostki organizacyjne, 

instytucje prowadzące działalność niedochodową (non profit) na podstawie statutu,  
z którego treści charakter taki bezpośrednio wynika – wyłącznie w przypadku organizacji 
przedsięwzięć bezpośrednio związanych z celami działalności statutowej,  

3) przedsięwzięcia związane z organizacją akcji charytatywnych lub humanitarnych,  
4) okazjonalna sprzedaż zniczy przez organizacje harcerskie i inne organizacje non-profit  

z przeznaczeniem na działalność statutową, 
5) umieszczenie płasko na elewacji szyldów informacyjnych o działalności prowadzonej w danym 

budynku.  
2. Nie podlega opłacie wjazd i postój pojazdu związanego z:  

1) transmisją przez radio i telewizję uroczystości pogrzebowych, bądź innych uroczystości  
i wydarzeń na cmentarzu,  

2) niezbędnym zabezpieczeniem uroczystości lub innego przedsięwzięcia (karetki pogotowia 
ratunkowego, pojazdy policji, pojazdy niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, 
itp.),  

3) przewozem osób niepełnosprawnych dokonywanym na podstawie udzielonego zezwolenia, 
4) wykonywaniem prac na terenie cmentarza na podstawie umów zawartych z Gminą Miejską 

Kraków, reprezentowaną przez Dyrektora ZCK. 
 

§ 3 
1. Od opłaty wynikającej z cennika będzie naliczany podatek VAT.  
2. Najmniejsza powierzchnia naliczenia opłaty za udostępnienie nieruchomości wynosi  1m2. 
3. Za zajęcie nieruchomości będącej w zarządzie ZCK bez jego zgody, pobiera się opłatę  

stanowiącą 10 - krotność właściwej stawki, określonej w cenniku. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r. 
 

Dyrektor 
 

Dorota Iwanicka 
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Otrzymują: 
Wszystkie komórki organizacyjne 
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Załącznik  
do Zarządzenia Nr   4/2018 
Dyrektora ZCK 
z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 
 

Wysokość stawek za czasowe udostępnienie nieruchomości – stawki  netto 
 
1. handel okrężny stały (od 1 m-ca do 2 lat): 

1) w okresie od 1 kwietnia do 31 listopada za 1 m2 dziennie – 3,00 zł 
2) w okresie od 1 grudnia do 31 marca  za 1m2 dziennie – 2,70 zł 

 
2. handel okrężny okazjonalny (do 14 dni, związany ze świętami: Wszystkich Świętych, Bożego 

Narodzenia, Wielkanocy) za 1 m2 dziennie - 10,60 zł 
 

3. stoiska przedsklepowe (od 1 m-ca do 2 lat) za 1 m2 dziennie – 1,40 zł 
 

4. automaty samoobsługowe (sprzedaż napojów, żywności, zniczy itp.) za 1m2 dziennie: 
1) w okresie od 25 października do 2 listopada za 1 m2 dziennie – 20,00 zł 
2) w pozostałym okresie za 1m2 dziennie – 2,40 zł 
 

5. wykorzystanie terenu cmentarza jako planu zdjęciowego, przy realizacji filmów i innych 
przedsięwzięć komercyjnych nie związanych z obsługą uroczystości lub wydarzeń na cmentarzu – 
za każdy dzień zdjęciowy – 500 zł 

 
6. reklama, ogłoszenie w gablocie, format A4  za miesiąc – 169,92 zł 

 
7. ogłoszenie, reklama  na nośniku, za 1m2 pow. reklamowej za miesiąc  – 235,77 zł 

 
 
 

Dyrektor 
 

Dorota Iwanicka 

 


