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UCHWAŁA NR VII/.........../19
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE

Z DNIA 30 MAJA 2019 R.

w sprawie ustalenia cen  za korzystanie z cmentarza komunalnego w Niedomicach oraz za usługi 
świadczone na tym cmentarzu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) 
w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późn.zm)- Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty obowiązujące na cmentarzu komunalnym w Niedomicach będącymi dochodami 
Miejskiego – Gminnego  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - zarządcy cmentarza komunalnego 
w Niedomicach, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.
§ 3.  Traci moc uchwała nr 19/18/99 Zarządu Gminy w Żabnie z dnia 16 kwietnia 1999r., w sprawie 

wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Niedomicach i urządzeń komunalnych. 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie

mgr inż. Krzysztof Lechowicz
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Załącznik do uchwały Nr VIII/.........../19
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 30 maja 2019 r.

I

OPŁATA CMENTARNA ZA ODDANIE MIEJSCA POD GRÓB NA POCHOWANIE   
ZMARŁEGO NA PIERWSZE 20 LAT

Przedmiot opłaty cena brutto
1. Opłata za miejsce do pochówku w grobie ziemnym, bez prawa do murowania;
a. dla osoby dorosłej 1-osobowy o wymiarach: dł. 2,2 m, szer 1m gł. 1,7m 300,00
b. dla osób dorosłych - 2-osobowy (jedna nad drugą) o wymiarach: dł. 2,2 m, szer 
1m gł. 2,5m 500,00

c. dla zwłok dziecka do lat 6 o wymiarach: dł. 1,2 m, szer 0,6 m gł. 1,2m 100,00
d.  urnowym 120,00
2. Opłata za miejsce do pochówku w grobie betonowym (murowanym, odlewanym):
a. jedno pole (grób 2-osobowy) - dł. 2,5 m, szer 1,2m 500,00
b. dwa pola (grób 4-osobowy) - dł. 2,5 m, szer 1,9m 900,00
c. trzy pola (grób powyżej 4-osobób) - dł. 2,5 m, szer 2,6m 1200,00
d. jedno pole dla dziecka do lat 6 - dł. 1,2 m, szer 0,6m 150,00

e. urnowym 300,00
1. W przypadku zmiany charakteru grobu z mogiły ziemnej na grób betonowy (murowany, odlewany) 

uiszcza się opłatę stanowiącą różnicę kwoty za oddanie miejsca na budowę grobu murowanego 
a uiszczoną opłatą za oddanie miejsca pod grób ziemny.

2. Opłaty jednorazowe za oddanie miejsca pod budowę grobu betonowego (murowany, odlewany) 
nie zawierają opłat za wjazd na teren cmentarza i korzystanie z mediów o której mowa w dziale IV.

II
OPŁATA CMENTARNA ZA POZOSTAWIENIE GROBU NA KOLEJNE OKRESY

 Przedmiot opłat cena brutto
1. Opłata za przedłużenie istniejącego miejsca na kolejne 20 lat;
a. grobu ziemnego dla osoby dorosłej 1- osobowy 250,00
b. grobu ziemnego dla osób dorosłych 2-osobowy (jeden koło drugiego) 450,00
c. grobu ziemnego dla zwłok dziecka do lat 6 100,00
d. grobu ziemnego urnowego 150,00
e. grobu betonowego (murowanym, odlewanym)  jedno pole (grób 2-osobowy) 500,00
f. grobu betonowego (murowanym, odlewanym) dwa pola (grób 4-osobowy) 800,00
g. grobu betonowego (murowanym, odlewanym) trzy pola (grób powyżej 4-osób) 1000,00
h. grobu betonowego (murowanym, odlewanym) jedno pole dla dziecka                do 
lat 6 100,00

i. grobu betonowego (murowanym, odlewanym) urnowego 150,00
1. Opłata cmentarna za pozostawienie grobu na kolejny okres dwudziestoletni, zwana dalej opłatą 

dwudziestoletnią w przypadku gdy ostatni pochówek nastąpił 20 lat temu i więcej, dokonana zostanie bez 
żadnych odsetek do 31 grudnia 2019 roku.

2. Opłata dwudziestoletnia za grób, w którym pochówek dokonany został w okresie krótszym niż 
20 lat wstecz liczona od dnia wejścia niniejszej uchwały, dokonana zostanie po upływie okresu 20 lat od 
daty tego pochówku.
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3. W przypadku grobu, w którym nowy pochówek dokonany zostanie po dniu 1 sierpnia 2019 r., 
a przed upływem 20 lat od daty poprzedniego pochówku do tego grobu wniesiona zostanie opłata 
dwudziestoletnia.

4. W przypadku, gdy pochówek do tego samego grobu dokonywany jest w okresie, za który wniesiona 
została opłata dwudziestoletnia, dokonuje się wpłaty uzupełniającej tę opłatę. Wysokość opłaty 
uzupełniającej obliczana jest proporcjonalnie do liczby lat pozostających do opłacenia w nowym okresie 
dwudziestoletnim, pomniejszonej o lata, które obejmowała ostatnia opłata dwudziestoletnia.

III
CENY USŁUG POBRZEBOWYCH

 Przedmiot opłaty cena brutto
1.Usługa grabarska (wykopanie grobu ziemnego, złożenie trumny, urny, zasypanie mogiły);
a. w grobie ziemnym 1-osobowym 450,00
b. w grobie ziemnym 2-osobowym 600,00
c. dziecka do lat 6 w grobie ziemnym 200,00
d. urny w grobie ziemnym urnowym 120,00
2. Usługa grabarska (otwarcie grobowca, złożenie trumny, urny, zamknięcie grobowca z płytą poziomą lub 
pionową);
a. w grobie betonowym (murowanym, odlewanym) na I poziomie 250,00

b. w grobie betonowym (murowanym, odlewanym) na II poziomie 300,00
c. w grobie betonowym (murowanym, odlewanym) na III poziomie 350,00
d. urny w grobie pojedynczym betonowym (murowanym, odlewanym) urnowym 66,00
4. Opłata za uprzątnięcie szczątków;
a. z grobu betonowego (murowanego, odlewanego) 320,00
b. z grobu ziemnego 520,00
c. z grobu urnowego 215,00

1. Ekshumacji zwłok i szczątków, nie dokonuje zarządca cmentarza komunalnego                                            
w Niedomicach. Ekshumację  przygotowuje  i przeprowadza  podmiot  zewnętrzny,  który  określa  
wysokość  i zasady pobierania opłaty z tego tytułu. Do  wniosku  o dokonanie ekshumacji należy 
dołączyć zarówno zezwolenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, jak i pisemną zgodę 
uprawnionych członków rodziny na dokonanie ekshumacji.

IV
POZOSTAŁE OPŁATY CMENTARNE 

 POZOSTAŁE OPŁATY CMENTARNE

Przedmiot opłaty cena brutto
1. Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej  (w tym korzystanie z mediów); 100,00
2. Opłata administracyjno-techniczna, pobierana przy pochówku, dochówku i ekshumacji 
(wpis do ksiąg, określenie warunków, wytyczenie miejsca pod pochówek i ekshumację, 
czynności związane z dokonaniem uzgodnień przy wykonywaniu grobów murowanych, tj. 
określenie wytycznych, wizja lokalna po zakończonych pracach;

120,00

Jednorazowa opłata za wjazd na teren cmentarza na czas budowy nagrobka lub grobowca, 
w celu wykonania pochówku, ekshumacji, montażu lub remontu nagrobka (w tym 
korzystanie z mediów);

150,00

V
SPOSÓB WPŁACANIA OPŁAT
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Opłaty, o których mowa w niniejszej uchwale należy wpłacać w kasie  zakładu lub na rachunek 
bankowy Miejskiego – Gminnego Zakładu   Gospodarki Komunalnej w Żabnie.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie

mgr inż. Krzysztof Lechowicz
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z cmentarza komunalnego w
Niedomicach oraz za usługi świadczone na tym cmentarzu

Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

( Dz. U. z 2017 r. Nr 912, z późn. zm.) utrzymanie cmentarzy komunalnych

i zarządzanie nimi należy do zadań własnych gminy. Ustawa ta nakłada na właściciela cmentarza

szereg obowiązków związanych z prawidłowym zagospodarowaniem oraz utrzymaniem obiektów i

urządzeń. Zadania te wymagają znacznego nakładu finansowego.

Na koszty utrzymania cmentarzy komunalnych składają się m.in.:

- utrzymanie porządku i czystości,

- porządkowanie i wywóz odpadów,

- zużycie wody i energii elektrycznej

- wykaszanie traw i utrzymanie zieleni, w tym cięcia korygujące drzew,

- wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych.

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z

późn. zm.), podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat należy do właściwości rady

gminy.  

Stosowane obecnie stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, wprowadzone

Uchwałą Nr 19/18/99 Zarządu Gminy w Żabnie z dnia 16 kwietnia 1999 r. i przychody z tego

tytułu nie pozwalają na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza komunalnego.

            Za podniesieniem stawek opłat za korzystanie z cmentarzy przemawia także fakt

wzrastających cen materiałów, usług obcych, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na umowy

zlecenia i umowy o świadczenie usług a przede wszystkim koszty utrzymania cmentarzy, tj.

sprzątania – rosnące koszty wywozu i utylizacji odpadów.

Biorąc pod uwagę powyższe, wzrost opłat cmentarnych i podjęcie niniejszej uchwały jest

uzasadnione.
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