
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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 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:

a) opłata za przyjęcie pochówku w trumnie lub urnie lub przyjęcie szczątków po ekshumacji, niezależnie od 
rodzaju grobu (czasokres 20 lat od momentu pochówku) - 250,00 zł,

b) opłata za przyjęcie pochówku do mogiły na urny (czasokres 20 lat od momentu pochówku) - 1.870,00 zł,

c) opłata za przedłużenie zachowanie grobu, miejsca pod grób lub mogiły na urny na kolejnych 20 lat, 
liczona od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty - 300,00 zł,

d) opłata za zezwolenie na postawienie pomnika, pobierana od wykonawcy pomnika - 220,00 zł,

e) opłata za wymianę pomnika, pobierana od wykonawcy - 120,00 zł,

f) opłata za zezwolenie na budowę grobu murowanego pojedynczego jednopoziomowe
- 400,00zł,

g) opłata za zezwolenie na budowę grobu murowanego podwójnego pionowego ( dwie komory w pionie)
- 600,00 zł,

h) opłata za zezwolenie na budowę grobu murowanego podwójnego poziomego ( dwie komory w poziomie)
- 1.100,00 zł,

i) opłata za zezwolenie na budowę grobu rodzinnego ( cztery komory - po dwie w pionie
i poziomie) - 1.000,00 zł,

j) opłaty za mogiły dziecięce są o 50% niższe,

k) opłata jednorazowa za korzystanie z kaplicy cmentarnej, od dnia złożenia zwłok do dnia pochówku, 
zarządca cmentarza zakupuje świece do palenia podczas ceremonii pogrzebowych - 150,00 zł,

l) opłata za aktualizację danych wraz z wizualizacją grobu w systemie GROBONET pobierana na pisemny 
wniosek dysponentów grobów, za drugą i każdą kolejną wizualizację od wniosku - 20,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LI/547/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2014 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przyul. Opolskiej w Kluczborku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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