
UCHWAŁA NR XXIX/217/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, 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 roku o gospodarce komunalnej 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 712), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się cennik opłat obowiązujących na terenie cmentarza komunalnego Gminy Głuszyca stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zwalnia się Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy z opłat, o których mowa w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały, w przypadku dokonywania pochówku osób samotnych będących podopiecznymi Ośrodka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 4. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), zadania 
własne gminy obejmują między innymi sprawy cmentarzy komunalnych. Proponowane rozwiązanie stanowi 
aktualizację dotychczas obowiązujących stawek. Zmiana stawek uzasadniona jest wzrostem kosztów utrzymania 
cmentarza komunalnego między innymi ze względu na wzrost cen usług. 

Id: HEBVF-LOCCK-BBFTV-OVVVJ-DRXJQ. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXIX/217/2020  

Rady Miejskiej w Głuszycy  

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

 

 

STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA KOMUNALENEGO 

W GŁUSZYCY 

 

1. Wysokość opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarza 

komunalnego w Głuszycy określa tabelka. 

2. Dokonanie pochówku osoby zmarłej wymaga uiszczenia opłaty za udostępnienie 

miejsca grzebalnego. 

3. Przedłużenie prawa do grobu na dalsze 20 lat wymaga uiszczenia opłaty za 

udostępnienie miejsca grzebalnego. Opłata może być wniesiona przez jakąkolwiek 

osobę. 

4. Uiszczenie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego winno nastąpić w terminie do 

30 dni od dnia, w którym upływa 20-letni okres nienaruszalności miejsca grzebalnego. 

Wniesienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego następuje bez odrębnego 

wezwania zarządcy cmentarza. 

5. Dokonanie pochówku w grobie mającym ponad 20 lat wymaga, w pierwszej 

kolejności, w przypadku istnienia zaległości w opłatach, uregulowania zaległych opłat 

za udostępnienie miejsca grzebalnego. 

6. W przypadku uzasadnionych ważnym interesem dysponenta grobu, opłaty za 

udostępnienie miejsca grzebalnego mogą być rozkładane na raty. Wzór wniosku 

o rozłożenie na raty określony został w Załączniku nr 2 do niniejszych stawek opłat. 

7. W przypadku dokonania ekshumacji zwłok lub szczątków w okresie do 20 lat od 

wniesienia opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego, miejsce pozostaje do 

dyspozycji dysponenta grobu. Jeżeli dysponent zrzeknie się prawa do miejsca 

grzebalnego, prawo do dysponowania tym miejscem przechodzi na zarządcę 

cmentarza. Osobie, która zrzekła się prawa do miejsca grzebalnego na zasadach 

określonych w zdaniu poprzedzającym, przysługuje prawo do żądania zwrotu 

uiszczonej opłaty w części stosownej do okresu dysponowania grobem.  

8. W przypadku pochowania zwłok lub szczątków ludzkich wydobytych z grobu 

w wyniku przeprowadzonej ekshumacji i przeniesionego z innego cmentarza wymaga 

się uiszczenia opłaty za utrzymanie cmentarza.  

9. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania dysponentów grobów 

o terminie wygaśnięcia opłaty za groby. 
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I Opłaty za udostępnienie miejsc grzebalnych na groby ziemne na 

okres 20 lat: 

Opłata/złotych 

a Grób pojedynczy dziecinny (do 6 lat) 180 

b Grób pojedynczy 300  

c Grób głębinowy dwumiejscowy 560 

d Grób rodzinny dwumiejscowy w poziomie 600 

II Opłaty za udostępnienie miejsc grzebalnych na groby murowane na 

20 lat: 

 

a Grób pojedynczy dziecinny (do 6 lat) 250  

b Grób pojedynczy 550 

III Opłaty za rezerwację miejsc grzebalnych pod grób ziemny - 

pobierane zgodnie z pkt.I 

X 

IV Opłata z tytułu pochówku szczątków ludzkich pochodzących 

z ekshumacji do nowego grobu jest pobierana zgodnie z pkt. I i II 

X 

V Opłata prolongacyjna za przedłużenie prawa do utrzymania grobu 

przez następne 20 lat, jest pobierana zgodnie z pkt. I i II 

X 

VI Zezwolenie na postawienie nagrobka kamiennego lub murowanego 

na grobie ziemnym lub murowanym 

200 

VII Opłata za jednorazowy wjazd na cmentarz, niezwiązany 

z pierwszorazowym postawieniem nagrobka, pojazdem: 

 

a Osobowym (nie dotyczy pojazdów oznakowanych) 50 

b Innym niż wymienione w pkt. a (nie dotyczy pojazdów administratora 

oraz pojazdów świadczących usługę na jego rzecz) 

160 

VIII Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej 120 

IX Opłata za utrzymanie cmentarza ( na 20 lat) 250 

X Opłata za korzystanie z chłodni (za każdą rozpoczętą dobę) 70 

XI Opłata za udostępnienie miejsca na nowo wybudowanym sektorze 

„urnowym 1U"  

1000 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXIX/217/2020 

Rady Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

 

        …………………………………. 

         (miejscowość i data) 

……………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

……………………………………………………………. 

(adres do korespondencji) 

……………………………………………………………. 

(telefon kontaktowy) 

        Urząd Miejski 

        ul. Grunwaldzka 55 

        58-340 Głuszyca 

 

Wniosek 

o rozłożenie na raty opłaty za zachowanie grobów 

 

Zwracam się z prośbą o rozłożenie na raty opłaty na zachowanie grobów: 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………… 

Kwota opłaty wynosi ……………. zł. 

Prośbę swą motywuję ……………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….., 

co powoduje, że nie jestem w stanie jednorazowo uiścić powyższej kwoty. 

Zobowiązuję się natomiast do zapłaty w następujących ratach: ……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………  

 

       …………………………………………… 

        (podpis wnioskodawcy) 
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