
UCHWAŁA NR III/10/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r., 
poz. 827 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za usługi cmentarne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie:

1) opłata za wykup miejsc na pochówek tzn. za grób jednomiejscowy w pionie dla zmarłego bez prawa budowy 
grobu murowanego na okres 20 lat - 369,-zł

2) opłata za wykup miejsca na pochówek za grób dwumiejscowy w pionie dla zmarłego (głębinowy) bez prawa 
budowy grobu murowanego na okres 20 lat - 551,-zł

3) ponowne wykupienie miejsca zgodnie z pkt 1 (bez prawa budowy grobu murowanego) na okres 20 lat

- 454,-zł

4) ponowne wykupienie miejsca zgodnie z pkt 2 (bez prawa budowy grobu murowanego) na okres 20 lat

- 682,-zł

5) opłata za zarezerwowanie miejsca na grób jednomiejscowy w pionie (bez prawa budowy grobu murowanego ) 
na okres 20 lat - 454,-zł

6) opłata za zarezerwowanie miejsca na grób dwumiejscowy w pionie bez prawa budowy grobu murowanego) na 
okres 20 lat - 682-zł

7) ponowne przedłużenie zarezerwowania zgodnie z pkt 5 miejsca (bez prawa budowy grobu murowanego) na 
okres 20 lat - 454,-zł

8) ponowne przedłużenie zarezerwowania miejsca na grób dwumiejscowy w pionie zgodnie z pkt 6 (bez prawa 
budowy grobu murowanego) na okres 20 lat - 682,-zł

9) opłata za wykupienie miejsca pod budowę grobu murowanego na okres 99 lat:

a) grób murowany jednomiejscowy - 2.806,-zł

b) grób murowany dwumiejscowy ( głębinowy) - 3.558,-zł

c) grób murowany wielomiejscowy (2 miejsca i więcej) w poziomie za jedno miejsce - 2.806,-zł

10) opłata za ponowne wykupienie miejsca, zarezerwowanie miejsca oraz ponowne przedłużenie miejsca 
zarezerwowanego (pod budowę grobu) na dalszy okres 99 lat zgodnie  z pkt 9

11) w przypadku dokonywania pochówku w istniejącym grobie (lub miejscu zarezerwowanym na 20 lat wg grób 
ziemny) przed upływem tego okresu pobiera się opłatę wyrównawczą (w taki sposób, aby grób był opłacony na 
okres 20 lat licząc od dnia pochówku). Opłatę wyrównawczą ustala się jako iloczyn opłaty podstawowej 
określonej wg rodzaju grobu 1/20 za każdy rozpoczęty rok okresu wykorzystanego

12) opłaty dotyczące wykupienia miejsca na pochówek, zarezerwowanie oraz przedłużenie  zarezerwowanie 
obniża się o 50% w przypadku pochówku dzieci do lat 6

13) opłaty dotyczące wykupienia miejsc rezerwowanych oraz opłaty za przedłużenie rezerwacji, jeśli będą na 
okres 10 lat ulegają zmniejszeniu o 50% ( grób ziemny)

14) miejsce pod grób ziemny dla urny z prochami na okres 20 lat bez prawa budowy grobu murowanego

- 363,-zł

15) miejsce pod grób murowany dla urny z prochami na okres 99 lat - 1.680,-zł

16) zarezerwowanie miejsca na grób ziemny dla urny na okres 20 lat  - 490,-zł
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17) ponowne wykupienie miejsca wymienionego w pkt 14 i 16 na okres 20 lat - 379,-zł

18) ponowne wykupienie miejsca w pkt 15 i 17 na okres 20 lat - 490,-zł

19) opłata za udostępnienie terenu cmentarza w celu budowy grobowca lub postawienia pomnika i za nadzór 
porządkowy w trakcie w/w prac:

a) do ustawienia pomnika  - 131,-zł

b) do budowy grobowca pojedynczego  - 209,-zł

c) do budowy grobowca wielomiejscowego - 309,-zł

20) wykonanie grobu tj.( nadzór nad wykopaniem grobu, który obejmuje przygotowanie miejsca pod 
pochówek,wytyczenie grobu i ustawienie formy pod jego wykopanie,wykopanie grobu,zasypanie 
i uformowanie grobu,usunięcie wieńców i kwiatów z mogiły oraz ponowne ich ułożenie,wykonanie czynności 
porządkowych) - 951,-zł

21) czynności jak w pkt 21 dla grobu małego dla dziecka do lat 6 - 418,-zł

22) otwarcie grobowca z płytą boczną - 269,-zł

23) otwarcie grobowca z płytą górną i płytą boczną - 499,-zł

24) miejsce w kaplicy (przechowywanie zwłok do czasu pochówku):

a) za pierwszą i ostatnią godzinę - 17,00zł

b) za każdą następną godzinę -   8,00zł

25) zebranie szczątków - 101,-zł

26) ekshumacja z innego grobu - 1.930,-zł

27) ekshumacja bez ponownego pochówku -  935,-zł

28) opłata za przeniesienie trumny z kaplicy do grobu na terenie cmentarza w celu złożenia jej  podczas ceremonii 
pogrzebowej – dla jednego transportującego za jednorazowy transport  -  74,-zł

29) opłata za niesienie krzyża i chorągwi podczas ceremonii pogrzebowej dla każdego niosącego -  33,-zł

30) opłata za udostępnienie miejsca pod wykonanie grobu przez podmiot inny niż Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Bierutowie oraz nadzór porządkowy nad wykopaniem grobu tj.( nadzór nad wykopaniem grobu,który 
obejmuje przygotowanie miejsca pod pochówek,wytyczenie grobu i ustawienie formy pod jego 
wykopanie,zasypanie i uformowanie grobu,usunięcie wieńców i kwiatów z mogiły oraz ponowne ich 
ułożenie,wykonanie czynności porządkowych)  - 625,-zł

31) opłata za udostępnienie miejsca pod wykonanie ekshumacji (nie przez ZGK) oraz nadzór porządkowy nad 
wykopaniem, zebraniem szczątków, zasypaniem -  712,-zł

32) opłata za wymurowanie ścian grobu murowanego z materiałów powierzonych od zleceniodawcy:

a) jednomiejscowego  -  1.020,-zł

b) dwumiejscowego w pionie  - 1.562,-zł

33) opłata w przypadku dokonania pochówku w grobie murowanym uprzednio wykonanym:

a) w grobowcu przeznaczonym na trumny - 469,-zł

b) w grobowcu przeznaczonym na urny  - 234,-zł

34) wykonanie dołu ziemnego pod grób murowany  - 835,-zł

35) wykonanie dołu ziemnego pod grób murowany dwumiejscowy w pionie  - 920,-zł

36) wykonanie grobu ziemnego jednomiejscowego pod pochówek w urnie (wykopanie, umieszczenie urny, 
zasypanie mogiły) - 419,-zł

§ 2. Do opłat za usługi, o których mowa w §1 zostaje naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie 
ustalenia opłat za usługi cmentarne .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka-Przybyłek
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UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne.

W związku z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie została zaproponowana zmiana

stawek opłat cmentarnych ze wzgledu na rosnące koszty utrzymania cmentarza komunalnego. Po

przeprowadzeniu analizy cen za usługi cmentarne, wykazano konieczność podwyżki cen.
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