
Uchwała Nr  XV / 187 / 2008  
Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 27 maja 2008 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/32/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 09.02.2007r.  
w sprawie ustalenia wysoko ści stawek za usługi na cmentarzu komunalnym w Pawło wicach.  

 
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 1997r. Nr 9, 
poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 2 ustawy z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: 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 

Wprowadzić w uchwale Nr IV/32/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 09.02.2007r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek za usługi na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach następujące zmiany: 
 
1. §1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„Opłata za rezerwację terenu na grób ziemny na okres nie dłuŜszy niŜ 20 lat (bez prawa 
pochowania) lub do momentu pochowania pierwszych zwłok – 350,00zł.” 
 

2. §1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 
„Opłata za niszę z płytą kamienną na urny w kolumbarium na 20 lat (max. 4 urny) - 1730,00zł.”   
 

3. §1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
„W wypadku dochowania kolejnej urny 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 86,50 zł.” 
 

4. §1 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
„Opłata za rezerwację niszy na urnę w kolumbarium na okres nie dłuŜszy 20 lat (bez prawa 
składania urny do niszy) lub do momentu złoŜenia pierwszej urny – 1980,00zł.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Uzasadnienie do uchwały nr XV/187/2008 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2007 Rady Gminy P awłowice z dnia 09.02.2007r.  

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek za usługi na cmentarzu komunalnym w Pawło wicach.  
 

 
Konieczność zmian w opłatach za usługi wynika z realizacji inwestycji na cmentarzu komunalnym 
w Pawłowicach polegającej na utworzeniu kolumbarium.   
   
 


