
Projekt

z dnia ..........

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami ), oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. 
o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 712, ze zmianami) ) oraz na podstawie 
art. 2 ustawy z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1473, ze 
zmianami) ) – po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję 
Działalności Społecznej.

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Przyjąć stawki brutto za usługi na cmentarzu komunalnym w następującej wysokości:

1. Zezwolenie na grób pojedynczy na 20 lat 440,00 zł

2. Zezwolenie na grób pojedynczy na podwójną głębokość na 20 lat 495,00 zł

3. Zezwolenie na grób podwójny na 20 lat 660,00 zł

4. Zezwolenie na grób podwójny na podwójną głębokość na 20 lat 715,00 zł

5. Zezwolenie na grób dziecięcy ( wiek dziecka do lat 6) na 20 lat 275,00 zł

6. Zezwolenie na grób ziemny o wymiarach 0,80 m x 0,80 m przeznaczony do pochówku urn z prochami (max. 
4 urny) 240,00 zł

7. Za usługi określone w cenniku pod numerami 2,3,4,6 w wypadku pochowania kolejnego zmarłego w trakcie 
20 letniego okresu objętego opłatą, obowiązuje dodatkowa dopłata za każdy następny rok wykraczający poza 
okres objęty pierwotną opłatą. Dopłatę dokonuje się do pełnych 20 lat. Dopłata na każdy rok wynosi:

- przy grobie pojedynczym na podwójną głębokość 25,00 zł

- przy grobie podwójnym 33,00 zł

- przy grobie podwójnym na podwójną głębokość 36,00 zł

- przy grobie ziemnym o wymiarach 0,80 m x 0,80 m przeznaczony do pochówku urn prochami  12,00 zł

8. Za usługi określone w cenniku pod numerem 1 w wypadku pochowania kolejnego zmarłego. Przypadek 
dotyczy tylko sytuacji, kiedy minęło 20 lat od pochówku. Dodatkowa dopłata obowiązuje za każdy następny rok 
wykraczający poza okres objęty pierwotną opłatą. Dopłatę dokonuję się do pełnych 20 lat i wynosi ona za 
każdy rok: 22,00 zł    

9. Opłata za kolejne 20 lat istniejących grobów:

- grób pojedynczy 440,00 zł

- grób pojedynczy na podwójną głębokość 495,00 zł

- grób podwójny 660,00 zł

- grób podwójny na podwójną głębokość 715,00 zł

- grób dziecięcy 275,00 zł

- grób ziemny o wymiarach 0,80 m x 0,80 m przeznaczony do pochówku urn z prochami 240,00 zł

10. Za przechowywanie zwłok w chłodni /1 doba/ 61,00 zł

11. Za każdorazowe udostępnienie kaplicy 55,00 zł
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12. Opłata za wykonanie na terenie cmentarza pomnika przez firmę kamieniarską dla grobu pojedynczego 
330,00 zł

13. Opłata za wykonanie na terenie cmentarza pomnika przez firmę kamieniarską dla grobu podwójnego                                  
450,00 zł

14. Opłata za wykonanie na terenie cmentarza pomnika dziecięcego przez firmę kamieniarską
220,00 zł

15. Opłata za wykonanie na terenie  cmentarza  pomnika przez  firmę  kamieniarską  dla grobu  ziemnego 
wymiarach 0,80 m x 0,80 m przeznaczonego na urny  216,00 zł

16. Opłata za niszę z płytą kamienną na urny w kolumbarium na 20 lat (max. 4 urny 2 200,00 zł

17. Opłata za rezerwację terenu na grób ziemny określony w cenniku pod numerami 1,2,3,4,6 na okres nie 
dłuższy niż 20 lat (bez prawa pochowania) lub  do momentu pochowania pierwszych zwłok lub prochów                                       

 385,00 zł

18. Opłata za rezerwację niszy na urnę w kolumbarium na okres nie dłuższy niż 20 lat (bez prawa składania    
urny do niszy) lub do momentu złożenia pierwszej urny                                                   1 100,00 zł                                                                                                                                                                                                         

19. W wypadku dochowania kolejnej urny w kolumbarium w trakcie 20 letniego okresu objętego opłatą 
obowiązuje dodatkowa dopłata za każdy następny rok wykraczający poza  okres objęty pierwotną opłatą. Dopłatę 
dokonuje się do pełnych 20 lat. Dopłata na każdy rok wynosi     110,00 zł

20. Jednorazowa opłata za przekształcenie grobu pojedynczego na grób pojedynczy na podwójną głębokość 
lub grobu podwójnego na grób podwójny na podwójną głębokość   54,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.                                                                                              

§ 3. Traci moc uchwała: Nr XX/244/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: 
ustalenia wysokości stawek za usługi na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej w kompetencjach rady gminy leży
stanowienie wysokości cen i opłat za usługi komunalne. Dotychczas obowiązująca uchwała wg której pobierane
były stawki za usługi na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach ustalona została w 2012r. W minionych latach
wzrosły koszty z tytułu zużytych mediów, odbioru odpadów komunalnych jak i obsługi tego terenu. W celu
podniesienia standardu poniesiono inwestycje związane z remontem alejek asfaltowych, wymianą oświetlenia
jak i zakupem programu do obsługi cmentarza.

Konieczność zmian wynika także z uaktualnienia stawek od momentu podjęcia uchwały jak i dostosowania
wysokości opłat do stawek obowiązujących w gminach sąsiednich.
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