
UCHWAŁA NR XIV/233/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenie stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Opolskiej 
w Kluczborku

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.), Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następującą wysokość opłat cmentarnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Opolskiej 
w Kluczborku:

1) opłata za  udostępnienie na okres 20 lat  miejsca na  pochówek w trumnie, urnie lub przyjęcie szczątków 
po ekshumacji, niezależnie od miejsca grzebalnego  – 500 zł;

2) opłata za udostępnienie na okres 20 lat miejsca grzebalnego na dochowanie zwłok w trumnie, urnie  lub  
szczątków ludzkich  – 500 zł;

3) opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego, gotowego grobowca na urny w polu urn - 2000zł;

4) opłata za zachowanie udostępnionego miejsca grzebalnego  na następne  20 lat  liczone od daty 
wygaśnięcia poprzedniej opłaty – 500 zł;

5) opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego  na pochowanie zwłok  lub szczątków ludzkich pod grób 
murowany:

a) pojedynczy jednokomorowy – 1000 zł,

b) podwójny piętrowy (dwie komory w pionie) – 2000 zł,

c) podwójny w poziomie (dwie komory łączone obok siebie) – 3000 zł,

d) rodzinny łączony czterokomorowy (dwie w pionie i poziomie – 4000 zł;

6) opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na postawienie pomnika (pobierana od wykonawcy 
pomnika) – 300 zł;

7) opłata za  udostępnienie kaplicy cmentarnej związanej z pochówkiem – 250 zł;

8) opłata za aktualizację danych lub  wizualizację w systemie „GROBONET” pobierana na pisemny 
wniosek dysponentów grobów  (od grobu którego dotyczy) – 50 zł;

9) opłata  za wjazd/wejście na teren cmentarza celem wykonania usługi (pobierana od wykonawcy usługi)
– 50 zł;

10) opłata legalizująca usługę dokonaną na cmentarzu bez wniesienia wymaganej opłaty - 500 zł.

§ 2. Opłaty o których mowa  w § 1 pkt. 1,2 i 4 w przypadku pochówku dziecka w wieku do lat 6, 
wynoszą 50%  stawki podstawowej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Opolskiej 
w Kluczborku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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