
Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa         Załącznik nr 1 

w budynkach UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie        do zarządzenia nr 667/2023 

oraz Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Rakowickiej 41 w Krakowie,       Prezydenta Miasta Krakowa 

a także w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie    z dnia 13.03.2023 

od dnia 16.03.2023 r. do dnia 05.04.2023 r. 

 

 

 

W y k a z 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1  

oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, Dz.U. z 2022 r. poz. 1864, 2185), § 12 ust. 1 

pkt 2) uchwały nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa (ze zm.) oraz 

zarządzenia nr 1613/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Kraków wydzierżawianych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (ze zm.), zarządza się, co następuje: 
 

 Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 

dzierżawy 

Położenie i opis 

nieruchomości 

przeznaczonej do 

dzierżawy 

Sposób 

zagospodarowania 

nieruchomości (cel 

dzierżawy), 

przeznaczenie 

nieruchomości 

Okres 

umowy 

Wysokość stawki 

czynszu 

dzierżawnego 
Nr działki Nr obrębu i 

jedn. ew. 

Kw 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

 

Część działki 

54/7 

(stanowiska 

 50, 53) 

11 – Nowa 

Huta 
KR1P/00406793/6 6,0 m2 Przy ul. 

Kocmyrzowskiej 

 

Wyasfaltowany teren 

położony przy bramie 

cmentarza 

Handel artykułami 

związanymi z 

kultem zmarłych 

do 3 lat W okresie 01.04-

30.11 – 3,60 

zł/1m2/dzień 

+23% VAT 

 

W okresie 01.12-

31.03 – 3,25 

zł/1m2/dzień 

+23% VAT 



2 Część działki 

54/7 

(stanowiska  

14, 17) 

11 – Nowa 

Huta 
KR1P/00406793/6 7,5 m2 Przy ul. 

Kocmyrzowskiej 

 

Wyasfaltowany teren 

położony przy bramie 

cmentarza 

Handel artykułami 

związanymi z 

kultem zmarłych 

do 3 lat W okresie 01.04-

30.11 – 3,60 

zł/1m2/dzień 

+23% VAT 

 

W okresie 01.12-

31.03 – 3,25 

zł/1m2/dzień 

+23% VAT 

 

 

 

Uwagi:  

1.W przypadku ustalenia innej stawki czynszu dzierżawnego czynsz z tytułu dzierżawy zostanie zmieniony od dnia obowiązywania nowej stawki.  

2.Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie.  

3.Czynsz dzierżawny płatny z góry do siedmiu dni od daty wystawienia faktury (w przypadku producentów rolnych do siódmego dnia miesiąca). 


