
Projekt

z dnia  11 września 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XI/158/2012 z dnia 15 lutego 2012r. dotyczącej ustalenia 
stawek opłat na cmentarzu komunalnym w Krapkowicach. 

Na podstawie :§ 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001 r. Nr 
142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
422, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art.4 ust.1 pkt 
2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (z 1997 Nr 9, poz. 43 z późn. zm., Dz.U. Nr 121, 
poz.770, Dz.U.Nr 106, poz.679, z 1998 r. Dz.U.Nr 106, poz.668, z 2002 r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 
675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113),ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 
poz. 535 z późn. zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XI/158/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia 
stawek opłat cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Krapkowicach wprowadza się następujące zmiany: 
1) załącznik nr 1 określający stawki opłat cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Krapkowicach otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Niniejsza Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
w siedzibie zarządcy cmentarzy komunalnych, na terenie cmentarzy komunalnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
 Miasta i Gminy w Krapkowicach  oraz na podmiotowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
 Miasta i Gminy w Krapkowica ch .. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 26 września 2012 r. 

opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Krapkowicach 

 

Lp. Wyszczególnienie rodzaju opłat 

Okres 
ważności 

opłaty 
w latach 

Wysokość opłaty 
netto w zł 

Wysokości 
opłaty brutto 

w zł 

     

I. 

Opłata za udostępnienie miejsca  grzebalnego na pochowanie 
zwłok i prochów z prawem postawienia nagrobka, pomnika, 

obramowania betonowego i płyty zamykającej niszę 
w kolumbarium: 

   

1. pod grób tradycyjny, ziemny dzieci do lat 6 20 138,89 150,00 

2. pod grób tradycyjny, ziemny pojedynczy 20 305,56 330,00 

3. pod grób tradycyjny, ziemny rodzinny (głębinowy) 20 453,70 490,00 

4. pod grób tradycyjny, ziemny, rezerwacja miejsca grzebalnego 20 1 194,44 1 290,00 

5. pod grób murowany pojedynczy 20 476,85 515,00 

6. pod grób murowany rodzinny (głębinowy) 99 1 472,22 1 590,00 

7. pod grób urnowy, ziemny pojedynczy (głębinowy) 20 138,89 150,00 

8. pod grób urnowy, ziemny rodzinny (głębinowy) 20 222,22 240,00 

9. pod grób urnowy, murowany pojedynczy (głębinowy) 20 175,93 190,00 

10. pod grób urnowy, murowany rodzinny (głębinowy) 20 296,30 320,00 

11. nisza pojedyncza w kolumbarium 20 222,22 240,00 

12. nisza podwójna w kolumbarium (w głąb) 20 416,67 450,00 

13. nisza podwójna w kolumbarium (w pionie) 20 546,30 590,00 

14. nisza komunalna w kolumbarium 20 148,15 160,00 

II. Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na 
pochowanie zwłok i prochów:    

1. pod grób tradycyjny, ziemny dzieci do lat 6 5 38,19 41,25 

2. pod grób tradycyjny, ziemny pojedynczy 5 84,03 90,75 
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3. pod grób tradycyjny, ziemny rodzinny (głębinowy) 5 124,77 134,75 

4. pod grób tradycyjny, ziemny, rezerwacja miejsca grzebalnego 5 328,47 354,75 

5. pod grób murowany pojedynczy 5 131,14 141,63 

6. pod grób murowany rodzinny (głębinowy) _ _ - 

7. pod grób urnowy, ziemny pojedynczy (głębinowy) 5 38,19 41,25 

8. pod grób urnowy, ziemny rodzinny (głębinowy) 5 61,11 66,00 

9. pod grób urnowy, murowany pojedynczy (głębinowy) 5 48,38 52,25 

10. pod grób urnowy, murowany rodzinny (głębinowy) 5 81,48 88,00 

11. nisza pojedyncza w kolumbarium 5 61,11 66,00 

12. nisza podwójna w kolumbarium (w głąb) 5 114,58 123,75 

13. nisza podwójna w kolumbarium (w pionie) 5 150,23 162,25 

14. nisza komunalna w kolumbarium 5 40,74 44,00 

 
UWAGA ! Opłata za zachowanie prawa do istniejącego grobu wnosi się w roku, w którym upływa 20 lat od 

wniesienia ostatniej opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego, na następne 5 lat .    

III. Opłata za przedłużenie prawa do grobu (pokładne) w związku 
z dochowaniem do istniejącego grobu:    

1. pod grób tradycyjny, ziemny dzieci do lat 6 20 125,00 135,00 

2. pod grób tradycyjny, ziemny pojedynczy 20 275,00 297,00 

3. pod grób tradycyjny, ziemny rodzinny (głębinowy) 20 408,33 441,00 

4. pod grób tradycyjny, ziemny, rezerwacja miejsca grzebalnego 20 1 075,00 1 161,00 

5. pod grób murowany pojedynczy 20 429,17 463,50 

6. pod grób murowany rodzinny (głębinowy) _ _ 1 431,00 

7. pod grób urnowy, ziemny pojedynczy (głębinowy) 20 125,00 135,00 

8. pod grób urnowy, ziemny rodzinny (głębinowy) 20 200,00 216,00 

9. pod grób urnowy, murowany pojedynczy (głębinowy) 20 158,33 171,00 

10. pod grób urnowy, murowany rodzinny (głębinowy) 20 266,67 288,00 

11. nisza pojedyncza w kolumbarium 20 200,00 216,00 

12. nisza podwójna w kolumbarium (w głąb) 20 375,00 405,00 

13. nisza podwójna w kolumbarium (w pionie) 20 491,67 531,00 

14. nisza komunalna w kolumbarium 20 133,33 144,00 

 

UWAGA ! Opłata uzupełniająca, wnoszona przy każdym dochowaniu do istniejącego grobu (oprócz 
murowanych rodzinnych) przedłużając jego ważności do kolejnych 20 lat (iloczyn różnicy lat pomiędzy 
rokiem w którym minie 20 lat od dochowania a rokiem do którego opłacone było przedmiotowe miejsce 

i stawki opłaty za każdy rok) 
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IV. Opłata za możliwość dochowania do istniejącego grobu:    

1. urny z prochami jednorazowo 74,07 80,00 

2. trumny ze szczątkami po ekshumacji jednorazowo 185,19 200,00 

V. Opłata administracyjno - eksploatacyjna: 20 101,85 110,00 

 
UWAGA ! Opłata pobierana każdorazowo przy organizacji ceremonii pogrzebowej, tradycyjnej, po kremacji, 

do grobów murowanych, ekshumacji, dochowaniach.    

VI. 
Opłata kancelaryjno - terenowa za jednorazowe korzystanie 

z infrastruktury i urządzeń cmentarnych (wjazd na teren 
cmentarza): 

20 101,85 110,00 

 
UWAGA ! Opłata pobierana od zakładów realizujących zlecenia klientów za wyjątkiem wjazdu pojazdów 

zakładów pogrzebowych związanych z organizacją danej ceremonii pogrzebowej. 
   

VII. Opłata Za korzystanie z urządzeń i mienia w domach 
pogrzebowych:    

1. z Sali deportacyjnej (ceremonialnej) do 1 godziny 175,93 190,00 

2. z Sali pożegnań do 1 godziny 83,33 90,00 

3. Za przyjęcie i przechowywanie trumny ze zwłokami za każdą rozpoczętą 
dobę 1 doba 50,93 55,00 

4. Za przyjęcie i przechowywanie urny prochami za każdą rozpoczętą dobę 1 doba 9,26 10,00 

5. Za korzystanie z pomieszczeń kaplicy cmentarnej w celu przygotowania 
zwłok do pochówku 1 usługa 92,59 100,00 

VIII. 
Opłata za usługi świadczone w dniu roboczym w godzinach 

nadliczbowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy 
(powiększenie opłaty za stosowaną usługę o 30%) : 

1 opłat 30%  
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Uzasadnienie

1. W ramach wprowadzenia opłat za korzystanie z usług na cmentarzach komunalnych w Krapkowicach 
w okresie od grudnia 2011r. do września 2012r., stwierdzono po konsultacjach z Mieszkańcami korzystającymi 
z w/w usług oraz Zarządcą cmentarza komunalnego w Krapkowicach konieczność wprowadzenie zmian stawek 
za " wznowienie opłat za udostępninie miejsc grzebalnych na pochowanie złok i prochów" na okres 5 lat, ujętych 
w tabeli nr II w załaczniku nr 1 do uchwały. Podstawą do zmiany wartość kwot przyjęto kwoty z tabeli nr 
I powiększone o 10 % i podzielone na cztery równe okresy rozliczeniowe wzowienia po 5 lat każdy. Obecne opłaty 
po zmianie zostaną obniżone o połowę co wpłynie na zwiększenie zainteresowania ze strony użytkowników do 
opłat wznowieniowych na okres 5 letni. 

2. Na wniosek wielu Mieszkańców wystąpiła także konieczność wprowadzenia zmiany w zapisach ujętych 
w uwagach tabeli nr V, dotyczących opłaty administracyjno-eksploatacyjnej. Opłata ta po zmianach nie będzie 
naliczana przy wzowieniu opłat za miejsce grzebalne. Zapis w załaczniku nr I tabela nr V będzie brzmiał -
 UWAGI: "Opłata pobierana każdorazowo przy organiazacji cerwemonii pogrzebowej, tradycyjnej, po kremacji, 
do grobu murowanego, ekshumacji, dochowaniach". 

Przygotował 

Krzysztof Krajewski 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
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