Uchwała Nr XXVII/399/2017
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej,
w części dotyczącej cmentarzy komunalnych
Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 13, art.18 ust.2 pkt.8, art.40,ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U.z 2016r., poz.446 z późn.zm.), art.4 ust.1 pkt.2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity:Dz.U.z 2016r.,poz. 573 z późn.zm)
po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(Dz.Urz.Woj.Śl. z 2010 Nr 196,poz.3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Ustalić wysokość cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy
komunalnych w Jaworznie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Traci moc uchwała Nr XII/138/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie
ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej
cmentarzy komunalnych oraz uchwała Nr XXXIV/473/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/!38/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
30 sierpnia 2007r. dotyczącej ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
Wiesław Więckowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/399/2017
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 marca 2017 r.
Wykaz cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej
cmentarzy komunalnych w Jaworznie
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Wyszczególnienie
Za miejsce pod grób ziemny na 20 lat
1) mogiła pojedyncza ( grób zwykły)
2) mogiła podwójna (pozioma)
3) mogiła dziecięca
Wykopanie i zakopanie grobu ziemnego
1) wykopanie i zakopanie grobu zwykłego bez czynności związanych
z rozbiórką nagrobka
2) wykopanie i zakopanie grobu dziecięcego bez czynności związanych
rozbiórką nagrobka
3) wykopanie i zakopanie grobu zwykłego celem pochowania urny, bez
czynności związanych z rozbiórką nagrobka
Dodatkowa opłata za przygotowanie grobu ziemnego w dni wolne
od pracy
Za zezwolenie na ustawienie nagrobka na grobie ziemnym
Za dochowanie trumny lub urny do istniejącego grobu ziemnego *za 1 rok
Odnowa opłaty po 20 latach za grób ziemny
1) mogiła pojedyncza ( grób zwykły)
2) mogiła dziecięca
3) za każdy dzień zwłoki - 1/20 ceny obowiązującej za odnowę
Za grób murowany - na 50 lat
1) piwnica - grób murowany dwupoziomowy
2) za miejsce pod grób murowany na 50 lat
3) zezwolenie za ustawienie nagrobka na grobie murowanym
4) zaklejenie płyt w grobie murowanym
5) zezwolenie na budowę grobu murowanego - na jedno piętro
6) zezwolenie na drugie piętro
7) białkowanie grobu murowanego
8) odnowa opłaty po 50 latach za grób murowany
9) za każdy rok 1/50 ceny obowiązującej za odnowę
10) dodatkowa opłata za pochówek w grobie murowanym w dni wolne od
pracy
Zdjęcie i ponowne założenie płyty nagrobnej celem pochowania
trumny
Odsunięcie i ponowne zasunięcie płyty nagrobnej celem
pochowania urny
Rozbiórka i ponowne złożenie nagrobka
1) na grobie pojedynczym ziemnym lub murowanym
2) na grobie podwójnym (w poziomie)
3) na grobie dziecięcym
Demontaż nagrobka z usunięciem odpadów
Za niszę urnową w kolumbarium - na 30 lat
1) za miejsce w niszy umownej 30 lat
2) za dochowanie urny do istniejącej niszy umownej* za każdy kolejny rok
3) odnowa opłaty za miejsce w niszy umownej po 30 latach
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Cena (opłata)
brutto zł
340,00
680,00
200,00
650,00
150,00
270,00
200,00
300,00
17,00
340,00
200,00
4.300,00
750,00
300,00
200,00
330,00
210,00
50,00
750,00
200,00
400,00
200,00
600,00
800,00
200,00
500,00
2.400,00
80,00
2.400.00
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4) za każdy rok zwłoki 1/30
5) dodatkowa opłata za pochówek w kolumbarium w dni wolne od pracy
6) za otwarcie i zamknięcie niszy urnowej**
7) za otwarcie i zamkniecie niszy urnowej celem dochowania urny***
8) za otwarcie i zamkniecie niszy urnowej celem ekshumacji****
9) każdorazowe wykonanie epitafium na płycie upamiętniającej
10) montaż nowej płyty upamiętniającej (bez napisu)
Wynajęcie kaplicy cmentarnej na czas ceremonii pożegnalnej
Utrzymanie cmentarza (media) - jednorazowa opłata przy pochówku
Jednodniowe zezwolenie na wykonywanie prac kamieniarskich
związanych z grobem/nagrobkiem
Wykonanie ekshumacji
1) związanej z wydobyciem trumny z grobu ziemnego lub murowanego
(do 10 lat od pochowania)
2) związanej z wydobyciem trumny z grobu ziemnego lub murowanego
( powyżej 10 lat od pochowania)
3) związanej z wydobyciem urny z grobu ziemnego lub murowanego
lub kolumbarium
Stawki roczne zwrotu opłat po wykonanej ekshumacji z grobu
ziemnego - 1/20 opłaty za miejsce
1) mogiła pojedyncza (grób zwykły)
2) mogiła podwójna ( pozioma)
3) mogiła dziecięca
Stawki roczne zwrotu opłat po wykonanej ekshumacji z grobu
murowanego - 1/50 opłaty za miejsce
Stawki
roczne
zwrotu
opłat
po
wykonanej
ekshumacji
z kolumbarium - 1/30 opłaty za miejsce w niszy urnowej

200,00
300,00
400,00
300,00
800,00
1.000,00
300,00
250,00
30,00
1.000,00
800,00
500,00

17,00
34,00
10,00

* opłata uzupełniająca wnoszona przy każdym dochowaniu do istniejącego grobu ziemnego lub niszy
urnowej, przedłużająca jego ważność o kolejne 20 lat (w przypadku grobu ziemnego) lub 30 lat
(w przypadku niszy urnowej), to jest iloczyn różnicy lat pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat,
bądź 30 lat od dochowania, a rokiem, do którego opłacone było miejsce pod grób ziemny lub niszę
i stawki opłat za każdy rok,
** powyższe czynności obejmują: demontaż płyty upamiętniającej, zamurowanie wnęki niszy
po włożeniu urny ponowny montaż płyty upamiętniającej,
***powyższe czynności obejmują: demontaż płyty upamiętniającej, wyburzenie ścianki niszy,
zamurowanie wnęki niszy po włożeniu urny i montaż płyty upamiętniającej,
**** powyższe czynności obejmują: demontaż płyty, upamiętniającej, wyburzenie ścianki niszy
i montaż płyty upamiętniającej po wyjęciu urny. W przypadku ekshumacji jednej z dwóch urn do
powyższych czynności należy dodać zamurowanie wnęki niszy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
Wiesław Więckowski
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