
UZASADNIENIE 
 

 Obecnie obowiązujące przepisy prawa przyznają Radzie Gminy kompetencje 
do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 4 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej. Mając na uwadze 
konieczność aktualizacji cen i ujednolicenia opłat, słusznym jest podjęcie niniejszej 
uchwały. 
 Opłaty należy stosować w sposób następujący: 
 
I. Opłata za grób ziemny na okres 20 lat: 

◦ wnoszona jest na okres 20 lat za miejsce, które grób zajmuje - podczas 
każdego pochówku, 

◦ jeżeli miejsce jest opłacone, przy dochówku pobiera się opłatę 
uzupełniającą opłatę za miejsce do pełnych 20 lat, 

◦ opłata uzupełniająca opłatę za miejsce nie jest naliczana przy pochówku 
zwłok, prochów lub szczątek - z ekshumacji. 

 

II. Opłata za miejsce na grób murowany: 
◦ wnoszona jest jednorazowo przy rezerwacji miejsca na grobowiec za 

życia lub w przypadku braku rezerwacji - przy pochówku pierwszej 
osoby zmarłej. 

 
 
III. Rezerwacja miejsca: 

◦ na indywidualne wnioski zatwierdzane przez Burmistrza z odpłatnością 
w wysokości 3 krotnej opłaty za miejsce na grób ziemny (zgodnie z poz. I 
pkt. 1,2,4 cennika) na okres 20 lat oraz miejsca na grób murowany 
(zgodnie z poz. II pkt. 1,2 cennika), 

◦ nie dotyczy opłat odnawiających lub przedłużających posiadanie 
rezerwacji na grób ziemny. 

 

IV. Opłata za korzystanie z cmentarzy: 
◦ (pkt1) wnoszona przy każdorazowym pogrzebie zwłok lub prochów po 

kremacji osób zmarłych tj. liczona jednorazowo za osobę zmarłą -  nie za 
grób,  

◦ (pkt1) wnoszona przy pochówku zwłok, szczątek lub prochów z 
ekshumacji – jeżeli pochowanie ekshumenta wiąże się z założeniem 
nowego grobu, 

◦ (pkt2) wnoszona przy pochówku zwłok, prochów lub szczątek z 
ekshumacji do grobu istniejącego lub posiadanej wcześniej rezerwacji, 

◦ opłata cmentarna nie dotyczy ekshumacji zwłok, szczątków lub prochów 
przenoszonych na inny cmentarz. 

 

V. Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej. 
◦ opłata za kaplicę wnoszona w stałej kwocie zawsze wtedy, kiedy rodzina 

zmarłego wynajmuje kaplicę do pochówku. 
 

 


