
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarzy komunalnych w Wołczynie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art . 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. 
2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Wołczynie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następującą wysokość opłat cmentarnych na cmentarzach przy ul. Byczyńskiej w Wołczynie:

a) opłata za przyjęcie pochówku ( czasookres 20 lat od momentu pochówku) – 100 zł,

b) opłata za dalszą rezerwację miejsca mogiły po upływie 20 lat od daty pochówka za każdy rok - 10 zł,

c) zezwolenie na obiekty stałe - pomniki, - 150 zł,

d) zezwolenie na budowę grobowca murowanego pojedyńczego – 300 zł,

e) zezwolenie na budowę grobowca murowanego podwójnego – 450 zł,

f) opłata jednorazowa za korzystanie z kaplicy cmentarnej, od dnia złożenia zwłok do dnia pochówku – 100 zł,

§ 2. Wymienione w § 1 opłaty podlegają powiększeniu o podatek od towarów i usług VAT zgodnie 
z powszechnie obowiązującą stawką.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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UZASADNIENIE

Stawki opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej w Wołczynie
nie były zmieniane od kwietnia 2004 roku, i ich dotychczasowy poziom jest zbyt niski w stosunku
do wciąż wzrastających kosztów zarządzania cmentarzem. Ponadto do tej pory nie ustalono stawek
obowiązujących na tzw. „nowym cmentarzu” w Wołczynie, na którym w przyszłości będą
dokonywane pochówki. Niniejsza uchwała ujednolica i kompleksowo reguluje stawki opłat na obu
cmentarzach w Wołczynie.
Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych utrzymanie cmentarzy komunalnych i
zarządzanie nimi należy do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta), na których terenie
cmentarz jest położony. Ustawa powyższa mówi też o opłatach ponoszonych za korzystanie z
cmentarzy, nie daje jednak kompetencji burmistrzowi do ustalenia wysokości tychże opłat.
Według poglądów prezentowanych w nowszym orzecznictwie sądowoadministracyjnym (wyrok
NSA z 26 listopada 2013 r. I OSK 1901/13, wyrok WSA w Opolu z 25 marca 2014 r. IISA/Op
82/14), cmentarze komunalne są obiektami użyteczności publicznej. Zgodnie z ustawą o
gospodarce komunalnej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanawia m.in. o
wysokości cen i opłat albo sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

Id: 1E6A04DE-7AE4-4B75-8094-471B45068D09. Projekt Strona 1




