UCHWAŁA NR XIX/196/2020
RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Łokaczu Wielkim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 712, 492), Rada Miejska w Krzyżu Wielkopolskim uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Łokaczu Wielkim, w wysokości
określonej w załączniku do niniejszej uchwały, zwanym „Cennikiem opłat cmentarnych na cmentarzu
komunalnym w Łokaczu Wielkim”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wielkopolskiego.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr VIII/69/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Łokaczu Wielkim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Libera
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2020
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 25.06.2020 r.

Cennik opłat cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Łokaczu Wielkim

Lp.

Rodzaj usługi

Kwota netto od
……………...

I.
1.

Wykup miejsca na 20 lat
Grób ziemny pojedynczy w tym
a. wykup miejsca
b. utrzymanie cmentarza
2. Grób ziemny rodzinny dwu piętrowy (dwumiejscowy)
a. wykup pierwszego miejsca
b. utrzymanie cmentarza
3. Grób ziemny dziecka (do 6 lat) w tym:
a. wykup miejsca
b. utrzymanie cmentarza
4. Grób ziemny na urnę
a. wykup miejsca
b. utrzymanie cmentarza na 20 lat
II. Opłata za miejsce pod grobowiec, urnę
1. Grobowce
1.1. Grobowiec kaseton pojedynczy - do pochowania urn (0,5x0,5)
a. wykup pierwszego miejsca
b. utrzymanie cmentarza na 20 lat
1.2. Grobowiec rodzinny kaseton podwójny - do pochowania urn (wymiar max
2,2x0,8)
a. wykup pierwszego miejsca
b. utrzymanie cmentarza na okres 20 lat
1.3. Grobowiec duży jednomiejscowy (wymiar 2,2x0,8)
a. wykup miejsca na 20 lat
b. utrzymanie cmentarza na 20 lat
1.4. Grobowiec duży dwupiętrowy(wymiar 2,2x0,8)
a. wykup pierwszego miejsca
b. utrzymanie cmentarza na 20 lat - 1 miejsce
1.5. Grobowiec duży czteromiejscowy - poziomo i pionowo 2x2 miejsca (wymiar
2,2x0,8 x 2).
a. wykup pierwszego miejsca
b. utrzymanie cmentarza na 20 lat
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420 zł
180 zł
240 zł
420 zł
180 zł
240 zł
337 zł
97 zł
240 zł
335 zł
95 zł
240 zł

719 zł
479 zł
240 zł
1 141 zł
901 zł
240 zł
600 zł
360 zł
240 zł
1 141 zł
901 zł
240 zł
2 162 zł
1 802 zł
360 zł
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2.
2.1.

Opłaty administracyjne
Dochowanie następnej osoby - grób głębinowy, grobowiec jednomiejscowy

a. wykup miejsca
b. utrzymanie cmentarza
2.2. Dochowanie następnej osoby - grobowiec kaseton do urn
a. wykup kolejnego miejsca
b. utrzymanie cmentarza na 20 lat
2.3. Dochowanie następnej osoby - grobowiec rodzinny
a. wykup kolejnego miejsca
b. utrzymanie cmentarza na 20 lat
2.4. Dochowanie urny do grobu ziemnego
a. wykup miejsca
b. utrzymanie cmentarza na 20 lat
III. Rezerwacja: (1)
a. jednego miejsca na 20 lat
b. jednego miejsca pod grobowiec na 20 lat (o wymiarach 2,2x 0,8)
IV.
1.

- wykup miejsca -1 rok
- utrzymanie cmentarza 1 rok
b. opłata za wykup miejsca na 20 lat
- wykup miejsca 20 lat
- utrzymanie cmentarza 20 lat
Grób rodzinny poziomy dwumiejscowy (jedno miejsce)
a. opłata za wykup miejsca na jeden rok
- wykup miejsca -1 rok
- utrzymanie cmentarza 1 rok
b. opłata za wykup miejsca na 20 lat
- wykup miejsca 20 lat
- utrzymanie cmentarza 20 lat

3.

Grób dziecka (do 6 lat) pojedynczy w tym:
a. opłata za wykup miejsca na jeden rok.
- wykup miejsca - opłaty nie pobiera się
- utrzymanie cmentarza 1 rok
b. opłata za wykup miejsca na 20 lat
- wykup miejsca 20 lat
- utrzymanie cmentarza 20 lat

4.

420 zł
180 zł
240 zł
719 zł
479 zł
240 zł
1 141 zł
901 zł
240 zł
420 zł
180 zł
240 zł
240 zł
360 zł

Wykup miejsca na następne okresy
Grób ziemny pojedynczy, grób rodzinny głębinowy, grobowiec pojedynczy
(jedno miejsce)(2)i(3)
a. stawka jednostkowa opłaty za wykup miejsca na jeden rok

2.

`

Grobowiec wielomiejscowy w tym:
a. opłata za jedno miejsce na jeden rok i wielokrotność
- wykup miejsca - opłaty nie pobiera się
- utrzymanie cmentarza 1 rok/ jedno miejsce
b. opłata jednorazowa za jedno miejsce na 20 lat
- wykup miejsca - opłaty nie pobiera się
- utrzymanie cmentarza 20 lat
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19,00 zł /rok
9 zł
10 zł
322,00 zł
180 zł
142 zł

(2) i (4)

35,00 zł /rok
17 zł
18 zł
599,00 zł
325 zł
274 zł
15,00 zł /rok
5 zł
10 zł
225,00 zł
95 zł
130 zł

16,00 zł /rok
0 zł
16 zł
274,00 zł
0 zł
274 zł
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V.

VI.

Opłaty za uzyskanie zezwolenia na roboty: (5)
1. Ustawienie nagrobka:
a) grób pojedynczy
b) grób rodzinny
c) grób dziecka do 6 lat
d) grobowiec
2. Budowa grobowca
3. Budowa krypty pod urnę
4. Rozebranie nagrobka do pogrzebu
5. Złożenie nagrobka po pogrzebie
6. Renowacja nagrobka

48 zł
72 zł
36 zł
95 zł
159 zł
115 zł
30 zł
30 zł
41 zł

7. Ułożenie nawierzchni z kostki lub płytek, płyt, kamienia w około grobu

57 zł

8. Ustawienie krawężników w około grobu
Opłata zryczałtowana
1. Za wjazd dla frm pogrzebowych (6)

25 zł

2. Za wjazd na cmentarz pojazdami do 3,5 tony ciężaru całkowitego

68 zł

3. Za wjazd na cmentarz pojazdami powyżej 3,5 tony ciężaru całkowitego

89 zł

4. Za wjazd na cmentarz samochodem osobowym
VII. Inne opłaty:
1. Zużycie wody
2. Wywóz nieczystości
3. Przechowywanie zwłok w chłodni- doba (7)
4. Sala ceremonialna - kaplica (8)
5. Nadzór nad podmiotami wykonującymi usługi pogrzebowe, ekshumację.
(9)

60 zł

12 zł
120 zł
431 zł
62 zł
104 zł
192 zł

(1) opłata dotyczy rezerwacji miejsca pochówku i jest bezzwrotna. Przy pochówku na miejscu
zarezerwowanym należy wnieść opłatę na 20 lat
(2) w przypadku ponownego wykupu grób podwójny grób głębinowy- dopuszcza się dzielenia opłaty
za grób pojedynczy za poszczególne lata w celu wyrównania daty za ponowny wykup obu grobów.
(3) za drugi i następne miejsce w grobie głębinowym pobiera się 50% opłaty
(4) za miejsca 3 i 4 w przypadku grobu głębinowego pobiera się po 0,25% opłat jednostkowej
(5) Cena obejmuje: przekazanie terenu przed i odbiór po wykonaniu robót, korzystanie z wody itp.
Zezwolenie na realizację robót jest ważne po zrealizowaniu opłaty na podstawie wystawionej faktury
VAT.
(6) opłata pobierana za każdy pogrzeb lub ekshumację i zawiera wszystkie wjazdy związane z
przygotowaniami do ceremonii pogrzebowej lub ekshumacji.
(7) za każdą rozpoczętą dobę do 12 godzin opłata wynosi 50 % stawki dobowej, powyżej 12 godzin
100% stawki dobowej.
(8) obejmuje wszystkie obrzędy związane z pochówkiem w terminie i czasie uzgodnionym z
administratorem cmentarza. Łączny czas usługi 180 min. Przy przekroczeniu należy ponowić opłatę.
(9) w przypadku usług pogrzebowych lub ekshumacji dzieci do lat 6 wysokość opłaty wynosi 50 %
ustalonej kwoty.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r.
poz.713.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 2019 r.poz. 712, 492) organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego określają zasady i tryb
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie nieuregulowanym
w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Mogą, zatem ustalać wysokość
cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu
terytorialnego. Obecnie stosowane opłaty uchwalone w maju 2019 r. straciły swoją aktualność z uwagi na
występującą inflację roczną oraz wzrost kosztów utrzymania spowodowanych wzrostem cen energii
elektrycznej, wywozu odpadów komunalnych, wzrostem płacy minimalnej, amortyzacją wytworzonych
środków trwałych takich jak ogrodzenie, bramy cmentarne. Z uwagi na powyższe uwarunkowania ceny
aktualnie obowiązujące straciły swoją aktualność pod względem zapewnienia przychodów niezbędnych do
utrzymania cmentarza. W związku z powyższym zaproponowano zmianę dotychczas obowiązujących stawek
opłat o +3,7% zgodnie z prognozą inflacji na 2020 r. Uwzględniając powyższe uwarunkowania Burmistrz
Krzyża Wielkopolskiego wnosi o podjęcie uchwały.
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