
 
 

Uzasadnienie  
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa 

 
 
 
 

Zgodnie z § 1 Uchwały Nr XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 
roku w sprawie korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie  
z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (tekst jednolity: Gazeta Urzędowa M. Krakowa  
z 1999 r., Nr 2, poz. 4 z późn. zm.) na Cmentarzu Podgórskim dopuszcza się pochowanie 
osób zasłuŜonych wobec państwa i społeczeństwa, zasłuŜonych dla Miasta Krakowa oraz  
w walce o niepodległość Polski. Zgodę na pochowanie (w grobie ziemnym, w niszy urnowej 
lub w piwnicy, którą organizator pogrzebu będzie mógł nabyć w trybie bezprzetargowym) 
wyraŜa Prezydent Miasta Krakowa.  

W wyniku inwentaryzacji nieopłaconych grobów na Cmentarza Podgórskim – 
znajdującym się przy ul. Wapiennej oraz po zawiadomieniu ostatnich dysponentów  
o wygaśnięciu nienaruszalności grobów powołanej wyŜej uchwały (obowiązek ten wynika  
z § 10 ust. 2) ustalono, Ŝe na w/w cmentarzu znajduje się około 700 wolnych miejsc pod 
groby ziemne, pozostających w dyspozycji Gminy Miejskiej Kraków.  

Wobec powyŜszego, dla racjonalnego zagospodarowania wolnych miejsc celowym  
jest czasowe dopuszczenie innych – szerszych kryteriów przydziału miejsc niŜ przewidziane 
w Uchwale Nr XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 roku w sprawie 
korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń 
cmentarnych. 

Najbardziej obiektywnym wydaje się być przydział miejsca do pochowania w grobie 
ziemnym po spełnieniu warunków analogicznych do określonych w uchwale Rady Miasta 
Krakowa z 2006 r. otwierającej Cmentarz Rakowicki tj: 
- przydział miejsca następowałby wyłącznie na okoliczność pochowania osoby zmarłej, 

zameldowanej i zamieszkującej (oświadczenie strony) co najmniej 5 lat przed zgonem na 
terenie Miasta Krakowa co winno być potwierdzone zaświadczeniem z Wydziału Spraw 
Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa.  

- warunkiem przydziału nowego miejsca jest brak na cmentarzach komunalnych  
w Krakowie grobu rodzinnego, do którego moŜe nastąpić pochowanie (trumny lub urny) 
pozostającego w dyspozycji organizatora pochowani, osoby zmarłej, dla której będzie 
przydzielany grób, małŜonka osoby zmarłej, krewnych wstępnych lub zstępnych do 
pierwszego stopnia pokrewieństwa oraz krewnych bocznych do drugiego stopnia 
pokrewieństwa. 

Weryfikacja czy osoba starająca się o przydział następować będzie na podstawie 
dokumentów znajdujących się w dyspozycji ZCK, oraz pisemnego oświadczenia strony. 

Analiza przydziałów grobów do pochowań do nowych miejsc na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie w 2010 r. wskazuje, Ŝe zostało tam pochowanych 140 zmarłych. 
Przy załoŜeniu, iŜ liczba pochówków osób zmarłych i rodzin zainteresowanych uzyskaniem 
miejsca na Cmentarzu Podgórskim jest o około ¼ mniejsza niŜ na Cmentarzu Rakowickim, to  
liczba 700 miejsc pozyskanych pod groby ziemne w wyniku inwentaryzacji na Cmentarzu 
Podgórskim zagwarantuje moŜliwość pochowań przez co najmniej 7 lat. 

 
 
 



Korzyści wynikające z umoŜliwienia pochowań na Cmentarzu Podgórskim szerokiej 
grupie mieszkańców Krakowa oraz moŜliwość uporządkowania zaniedbanych miejsc, bez 
wątpienia spotkają się z pozytywnym odbiorem społecznym. 

Uruchomienie nowych miejsc do pochowań na zasadach odmiennych niŜ 
przewidziane w Uchwale Nr XXVII/189/91, wymaga odrębnej Uchwały Rady Miasta 
Krakowa. 


