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UCHWAŁA NR VIII/97/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Krapkowicach 

Na podstawie art. 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, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) 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) Rada Miejska 
w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za pochowanie zwłok na terenie cmentarzy komunalnych w Krapkowicach oraz 
za korzystanie z obiektów i urządzeń znajdujących się na  ich terenie, które stanowią załącznik 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  oraz  wywieszenie 
w siedzibie zarządcy cmentarzy komunalnych, na  terenie cmentarzy komunalnych, na  tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na podmiotowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Witold Rożałowski
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Projekt cennika Załącznik  do Uchwały nr ………..
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 21.09.2011


OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH
                           W KRAPKOWICACH


Lp. Wyszczególnienie rodzaju opłat


Okres 


waŜności 


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                     121,95                         150,00    


2. pod grób tradycyjny, ziemny pojedynczy 20                     268,29                         330,00    


3. pod grób tradycyjny, ziemny rodzinny (głębinowy) 20                     398,37                         490,00    


4. pod grób tradycyjny, ziemny, rezerwacja miejsca grzebalnego 20                  1 048,78                       1 290,00    


5. pod grób murowany pojedynczy 20                     418,70                         515,00    


6. pod grób murowany rodzinny (głębinowy) 99                  1 292,68                       1 590,00    


7. pod grób urnowy, ziemny pojedynczy (głębinowy) 20                     121,95                         150,00    


8. pod grób urnowy, ziemny rodzinny (głębinowy) 20                     195,12                         240,00    


9. pod grób urnowy, murowany pojedynczy (głębinowy) 20                     154,47                         190,00    


10. pod grób urnowy, murowany rodzinny (głębinowy) 20                     260,16                         320,00    


11. nisza pojedyncza w kolumbarium 20                     195,12                         240,00    


12. nisza podwójna w kolumbarium (w głąb) 20                     365,85                         450,00    


13. nisza podwójna w kolumbarium (w pionie) 20                     479,67                         590,00    


14. nisza komunalna w kolumbarium 20                     130,08                         160,00    







II.
Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego 


na pochowanie zwłok i prochów:


1. pod grób tradycyjny, ziemny dzieci do lat 6 5                      33,54                           41,25    


2. pod grób tradycyjny, ziemny pojedynczy 5                      73,78                           90,75    


3. pod grób tradycyjny, ziemny rodzinny (głębinowy) 5                     109,55                         134,75    


4. pod grób tradycyjny, ziemny, rezerwacja miejsca grzebalnego 5                     288,41                         354,75    


5. pod grób murowany pojedynczy 5                     115,15                         141,63    


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


7. pod grób urnowy, ziemny pojedynczy (głębinowy) 5                      33,54                           41,25    


8. pod grób urnowy, ziemny rodzinny (głębinowy) 5                      53,66                           66,00    


9. pod grób urnowy, murowany pojedynczy (głębinowy) 5                      42,48                           52,25    


10. pod grób urnowy, murowany rodzinny (głębinowy) 5                      71,54                           88,00    


11. nisza pojedyncza w kolumbarium 5                      53,66                           66,00    


12. nisza podwójna w kolumbarium (w głąb) 5                     100,61                         123,75    


13. nisza podwójna w kolumbarium (w pionie) 5                     131,91                         162,25    


14. nisza komunalna w kolumbarium 5                      35,77                           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 przedłuŜenie prawa do grobu (pokładne) w 


związku z dochowaniem do istniejącego grobu:


1. pod grób tradycyjny, ziemny dzieci do lat 6 20                     109,76                         135,00    


2. pod grób tradycyjny, ziemny pojedynczy 20                     241,46                         297,00    


3. pod grób tradycyjny, ziemny rodzinny (głębinowy) 20                     358,54                         441,00    


4. pod grób tradycyjny, ziemny, rezerwacja miejsca grzebalnego 20                     943,90                       1 161,00    


5. pod grób murowany pojedynczy 20                     376,83                         463,50    


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


7. pod grób urnowy, ziemny pojedynczy (głębinowy) 20                     109,76                         135,00    


8. pod grób urnowy, ziemny rodzinny (głębinowy) 20                     175,61                         216,00    


9. pod grób urnowy, murowany pojedynczy (głębinowy) 20                     139,02                         171,00    


10. pod grób urnowy, murowany rodzinny (głębinowy) 20                     234,15                         288,00    


11. nisza pojedyncza w kolumbarium 20                     175,61                         216,00    


12. nisza podwójna w kolumbarium (w głąb) 20                     329,27                         405,00    


13. nisza podwójna w kolumbarium (w pionie) 20                     431,71                         531,00    


14. nisza komunalna w kolumbarium 20                     117,07                         144,00    


UWAGA ! Opłata uzupełniająca, wnoszona przy kaŜdym dochowaniu do istniejącego 


grobu (oprócz murowanych rodzinnych) przedłuŜając jego waŜności do kolejnych 20 lat 


(iloczyn róŜnicy lat pomiędzy rokiem w którym minie 20 lat od dochowania a rokiem do 


którego opłacone było przedmiotowe miejsce i stawki opłaty za kaŜdy rok)







IV. Opłata za moŜliwość dochowania do istniejącego grobu:


1. urny z prochami jednorazowo                      65,04                           80,00    


2. trumny ze szczątkami po ekshumacji jednorazowo                     162,60                         200,00    


V. Opłata administracyjno - eksploatacyjna: 20                      89,43                         110,00    


UWAGA ! Opłata pobierana kaŜdorazowo przy organizacji ceremonii pogrzebowej, 


tradycyjnej, po kremacji, do grobów murowanych, ekshumacji, dochowaniach i 


wznowieniach opłat.


VI.


Opłata kancelaryjno - terenowa za jednorazowe korzystanie 


z infrastruktury i urządzeń cmentarnych (wjazd na teren 


cmentarza):


20                      89,43                         110,00    


UWAGA ! Opłata pobierana 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                     154,47                         190,00    


2. z Sali poŜegnań do 1 godziny                      73,17                           90,00    


3.
Za przyjęcie i przechowywanie trumny ze zwłokami za kaŜdą 


rozpoczętą dobę
1 doba                      44,72                           55,00    


4.
Za przyjęcie i przechowywanie urny prochami za kaŜdą rozpoczętą 


dobę
1 doba                        8,13                           10,00    


5.
Za korzystanie z pomieszczeń kaplicy cmentarnej w celu 


przygotowania zwłok do pochówku
1 usługa                      81,30                         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%









