
UCHWAŁA NR XIII/127/11 

Rady Miejskiej w Brzeszczach 

z dnia 29 listopada 2011 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 

położonych w Brzeszczach i w Jawiszowicach. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami), 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)Rada Miejska w Brzeszczach 

u c h w a l a: 

§ 1. Ustalić stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Brzeszczach i w 

Jawiszowicach w niżej wymienionej wysokości: 

1. za miejsce pod groby ziemne zwykłe na cmentarzach komunalnych na okres 20 lat : 

1) grób jednomiejscowy - 350,00 zł  

2) grób dwumiejscowy w poziomie - 500,00 zł 

3) grób dla dzieci - 50,00 zł 

4) grób trzymiejscowy w poziomie - 750,00 zł 

5) grób na urnę - 150,00 zł 

2. za miejsce pod groby murowane - grobowce na cmentarzach komunalnych na okres 40 lat : 

1) grobowiec jednomiejscowy - 900,00 zł 

2) grobowiec dwumiejscowy w poziomie - 1 200,00 zł 

3) grobowiec trzymiejscowy w poziomie - 1 500,00 zł 

4) grobowiec na urnę - 300,00 zł 

3. w przypadku pochowania następnej osoby w dzierżawionym grobie przed upływem 

okresów, o których mowa w pkt 1 i 2, biegną one na nowo. 

Uiszczona opłata zostanie uwzględniona przy naliczeniu opłaty za nowy okres. 

4. za zachowanie istniejącego grobu na kolejne 20 lat lub grobowca na kolejne 40 lat 

w wysokości opłat określonych w pkt 1 i 2. 

5. za zachowanie istniejącego grobu lub grobowca, na okres krótszy jak określony w pkt 

4 lecz nie krótszy niż 5 lat, opłata jest proporcjonalna do okresu zachowania miejsca 

6. za rezerwację miejsca na 20 lat na cmentarzach komunalnych: 

1) grób ziemny: 

a) jednomiejscowy - 500,00 zł 

b) dwumiejscowy w poziomie - 1 000,00 zł 

c) pod urnę - 300,00 zł 

2) groby murowane - grobowce: 

a) jednomiejscowy - 1 000,00 zł 

b) dwumiejscowy z poziomie - 2 000,00 zł 

c) pod urnę - 700,00 zł 

W przypadku nie wykorzystania rezerwacji przy pochówku przed upływem okresu rezerwacji 

dopłaca się różnicę według cen aktualnych określonych w ppkt 1 i 2. 



7. za jednorazowe wydanie zezwolenia na wybudowanie lub remont nagrobka, pomnika, 

grobowca: 

1) grób jednomiejscowy - 100,00 zł 

2) grób dwumiejscowy w poziomie - 150,00 zł 

3) grób trzymiejscowy w poziomie - 200,00 zł 

8. za jednorazowe korzystanie z sali obrzędowej 

w Domu Pogrzebowym w Jawiszowicach w wysokości - 150,00 zł 

9. za jednorazowe korzystanie Kaplicy w Brzeszczach 

w wysokości - 100,00 zł 

10. za korzystanie z chłodni za każdą rozpoczętą dobę - 35,00 zł 

11. za wykopanie grobu maksymalnie: 

1) zwykłego - 400,00 zł 

2) głębinowego - 450,00 zł 

3) pod urnę - 150,00 zł 

4) grobu dla dzieci do lat 6 - 50,00 zł. 

Wymienione stawki są stawkami maksymalnymi. W cenę wliczone jest wykopanie 

i zasypanie grobu 

oraz uformowanie mogiły. 

12. za obsługę ceremonii pogrzebowej - 100,00 zł 

13. za jednorazowy wjazd samochodami do 3,5t  

(nie dotyczy karawanów) - 50,00 zł 

Zabrania się wjazdu na teren cmentarzy samochodów powyżej 3,5t  

Do wymienionych w § 1 stawek dolicza się należny podatek VAT. 

Stawki, o których mowa w pkt 11 i 12 stanowią w całości dochód administratora cmentarzy 

komunalnych lub podmiotów wykonujących przedmiotowe usługi, pozostałe opłaty stanowią 

dochody Gminy. 

§ 2. Wymienione w § 1 wysokości stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 

w Brzeszczach i w Jawiszowicach, począwszy od 2012r. podlegały będą waloryzacji raz 

w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy 

poprzedzający rok w którym dokonuje się waloryzacji, od pierwszego dnia miesiąca po 

miesiącu w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym 

w Monitorze Polskim. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/129/2007 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 

października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach 

komunalnych położonych w Brzeszczach i w Jawiszowicach zmieniona uchwałą Nr 

XX/234/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XI/129/2007 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 października 2007 r. 



w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych 

położonych w Brzeszczach i w Jawiszowicach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jacek Wawro 

 


