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Regulamin udostępniania za życia 

miejsca grzebalnego na cmentarzu w Krakowie – Bielanach 

z dnia 01 października 2022 roku. 

 
 Zgoda na udostępnienie za życia miejsca na grób: urnowy; piwnicy betonowej z 

niszą urnową /1 rząd trumien – 1x4/; podwójnej piwnicy betonowej z niszą urnową /2 

rzędy trumien – 2x4/; nie jest możliwe dokonanie „rezerwacji” miejsca pod grób ziemny może być 

udzielona osobie na stałe zamieszkałej w Krakowie lub okolicy, która spełnia jeden z 

poniższych warunków: 

 ukończyła 75 rok życia, 

 ukończyła 70 rok życia i jest bezdzietna, 

 choruje na ciężką nieuleczalną chorobę i przedstawi zaświadczenie o stanie zdrowia. 

 

 Osoba, która uzyskała zgodę na udostępnienie za życia miejsca na grób, w celu 

uzyskania pisemnego potwierdzenia zobowiązana jest do: 

 opłaty za udostępnienie miejsca na grób – za konkretne, wybrane i zaakceptowane 

miejsce wyznaczone przez kierownika Cmentarza – w terminie jednego tygodnia od 

otrzymania wstępnej zgody; opłatę w pełnej wysokości (zgodnie z obowiązującym 

cennikiem w dniu wnoszenia opłaty) należy przelać na wskazane konto; 

 wymurowania grobu w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia opłaty, z 

pominięciem okresu zimowego, trwającego od 1 listopada do 31 marca roku 

następnego; wymurowanie grobu oznacza wykonanie murów grobu w ziemi do 

poziomu gruntu (wg załącznika – zezwolenia na postawienie nagrobka/budowę piwniczki); nie ma 

obowiązku ustawiania nagrobka na wymurowanym grobie. 

 

 Niedotrzymanie terminów określonych w ww.  punktach powoduje wygaśnięcie 

zgody na udostępnienie za życia miejsca na grób. 

 

 Udostępnianie za życia miejsc na cmentarzu następuje z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc do bieżących pochowań. 

 

Prawo do dysponowania grobem jest niezbywalne. 

Dysponentowi grobu nie przysługuje zbycie prawa do dysponowania grobem odpłatnie ani 

nieodpłatnie na rzecz osób trzecich. Tylko za zgodą administratora cmentarza, prawo do 

dysponowania grobem może być przekazane na rzecz osoby najbliższej. 
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