
UCHWAŁA  Nr IV / 32 / 2007 
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 09 lutego 2007r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek za usługi na cmentarzu komunalnym  
w Pawłowicach  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz w związku z art. 4 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997r.             
– z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 2  ustawy z dnia  31.01.1959r. o cmentarzach         
i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23 poz. 295 z 2000r. z późniejszymi zmianami – po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności 
Społecznej. 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1 

Przyjąć stawki brutto za usługi na cmentarzu komunalnym w następującej wysokości: 
1. Zezwolenie na grób pojedynczy na 20 lat 300 zł 
2. Zezwolenie na grób pojedynczy na podwójną głębokość na 20 lat  330 zł 
3. Zezwolenie na grób podwójny na 20 lat  400 zł 
4. Zezwolenie na grób podwójny na podwójną głębokość na 20 lat 430 zł 
5. Za usługi określone w cenniku pod numerami 2,3,4 w wypadku pochowania kolejnego 

zmarłego w trakcie 20 letniego okresu objętego opłatą obowiązuje dodatkowa dopłata 
w wysokości 1/20 za kaŜdy następny rok wykraczający poza okres objęty pierwotną 
opłatą. Dopłatę dokonuje się do pełnych 20 lat. Dopłata na kaŜdy rok wynosi:   

- przy grobie na podwójną głębokość 16,5 zł 
- przy grobie podwójnym  20,0 zł 
- przy grobie podwójnym na podwójną głębokość  21,5 zł 
6. Zezwolenie na grób zwykły dla urn ze szczątkami zwłok na 20 lat  250 zł 
7. Zezwolenie na grób dziecięcy na 20 lat  180 zł 
8. Opłata za kolejne 20 lat istniejących grobów    
- grób pojedynczy  300 zł 
- grób na podwójną głębokość  330 zł 
- grób podwójny 400 zł 
- grób podwójny na podwójną głębokość  430 zł 
- grób zwykły dla urn ze szczątkami zwłok 250 zł 
- grób dziecięcy 180 zł 
9. Rezerwacja terenu na 20 lat (bez prawa pochowania)  350 zł 
10. Za przechowywanie zwłok w chłodni /1 doba/  45 zł 
11. Za kaŜdorazowe udostępnienie kaplicy   40 zł 
12. Opłata za wykonanie na terenie cmentarza pomnika przez firmę kamieniarską   220 zł 
13. Opłata za wykonanie na terenie cmentarza pomnika dziecięcego przez firmę 

kamieniarską   
   140 zł 

14. Opłata za miejsce na urnę w kolumbarium na 20 lat (nisza bez płyty kamiennej) 100 zł 
za urnę  

15. Opłata za przedłuŜenie miejsca na urnę w kolumbarium na dalsze 20 lat (nisza bez 
płyty kamiennej) 

100 zł 
za urnę  

16. Opłata za rezerwację niszy na urnę w kolumbarium na 20 lat (bez płyty kamiennej     
i bez prawa składania urny do niszy)    

   500 zł 

17. Opłata za wybudowanie grobowca 400 zł 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 



§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Traci moc uchwała Nr XVII/240/2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 04 czerwca 2004r. 
w sprawie: ustalenia wysokości za usługi na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach przy  
ul. Pszczyńskiej. 
  
 
 
 


