
 

 

UCHWAŁA NR XIII/157/15 

RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty 

Wrocławskie 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r. 

poz.1515/ oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 2011 r.  

nr 45, poz.236/ uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłaty /netto/ za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku na okres 

20 lat: 

a) za grób ziemny jednomiejscowy - 220,00 zł 

b) za grób ziemny dwumiejscowy /w pionie/ – 350,00 zł 

c) za grób ziemny dwumiejscowy /w poziomie/ - 400,00 zł 

d) za grób ziemny dzieci do lat 6 – 160,00 zł 

e) za grób murowany jednomiejscowy – 1100,00 zł 

f) za grób urnowy ziemny – 220,00 zł 

2. Ustala się opłaty /netto/ za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku: 

a) za grób murowany dwumiejscowy /w pionie/- 2 200,00 zł 

b) za grób murowany dwumiejscowy /w poziomie/ - 3000,00 zł 

c) za grób murowany czteromiejscowy /po dwa miejsca w poziomie i pionie/ – 3850,00 zł 

d) za miejsce dla urny w grobie murowanym – 1100,00 zł 

e) za niszę urnową w kolumbarium – 1 600,00 zł 

3. Ustala się opłaty /netto/ za rezerwację miejsca na wykonanie pierwszego pochówku: 

a) groby na okres 20 lat: 

- za grób ziemny jednomiejscowy i grób urnowy ziemny - 220,00 zł 

- za grób ziemny dwumiejscowy /w pionie/ – 350,00 zł 

- za grób ziemny dwumiejscowy /w poziomie/ - 400,00 zł 

- za grób murowany jednomiejscowy – 1100,00 zł 

b) groby murowane: 
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- za grób dwumiejscowy /w pionie/- 2 200,00 zł 

- za grób dwumiejscowy /w poziomie/ - 3000,00 zł 

- za grób czteromiejscowy /po dwa miejsca w poziomie i pionie/ – 3850,00 zł 

- za miejsce dla urny w grobie murowanym – 1100,00 zł 

c) za niszę urnową w kolumbarium – 1 600,00 zł 

4. Po upływie 20 lat opłaty za miejsca pierwszego pochówku wymienione w ust. 1 i 3a podlegają 

odnowieniu po cenach aktualnie obowiązujących. Opłaty za okres jaki upłynął od zakończenia ważności grobu 

do jego odnowienia pobierane są w wysokości 1/20 ceny aktualnie obowiązującej za każdy rok, licząc od 

pierwszego nieopłaconego roku. 

5. Okres, o którym mowa w ust. 4 liczy się za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy . 

§ 2. Ustala się opłatę za wjazd na teren cmentarza komunalnego dla samochodu wwożącego materiały 

budowlane do ustawienia pomnika lub budowy grobowca w wysokości 110,00 zł /netto/. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLIV/460/14 Rady Miejskiej 

w Kątach Wrocławskich z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na cmentarzach 

komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz uchwała nr XLVII/489/14 Rady Miejskiej 

w Kątach Wrocławskich z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

J. Wojciechowski 
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