
 

UCHWAŁA NR XLIX/238/2009 

Rady Miejskiej śarowa 

z dnia 27 października 209 roku 

w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi cmentarne i 

pogrzebowe wykonywane na terenie miasta i gminy śarów. 

 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  

o gospodarce komunalnej (Dz. U. z roku 1997 Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),  

w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i 

chowaniu zmarłych (Dz. U. z roku 2000 Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) Rada 

Miejska śarowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się maksymalne stawki opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe 

wykonywane na terenie komunalnych cmentarzy, znajdujących się na 

terenie miasta i gminy śarów, w następujący sposób: 

1. miejsce pod grób duŜy       72,00 zł 

2. miejsce pod grób podwójny     156,00 zł 

3. miejsce pod grób mały       30,00 zł 

4. miejsce pod grobowiec     360,00 zł 

5. rezerwacja miejsca      360,00 zł 

6. wykupienie grobu na 20 lat     240,00 zł 

7. korzystanie z kaplicy (1 doba)    120,00 zł 

8. dozór nad pochowaniem do grobu małego  120,00 zł 

9. dozór nad pochowaniem do pozostałych grobów 180,00 zł 

10. wjazd na cmentarz samochodu osobowego w celu  



      ustawienia nagrobka                                               25,00 zł 

11. wjazd na cmentarz samochodu cięŜarowego w celu  

      ustawienia nagrobka                                               72,00 zł 

12. usługi świadczone w święta   20% zwyŜki danej usługi 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 

§ 3. Traci moc uchwała nr LI/310/2006 Rady Miejskiej w śarowie z dnia  

25 maja 2006 roku w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za 

usługi pogrzebowe wykonywane na terenie miasta i gminy śarów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2010 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały z dnia 27 października 2007 roku  

Rady Miejskiej w śarowie 

 

w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi cmentarne i 

pogrzebowe wykonywane na terenie miasta i gminy śarów. 

 

    Stosowane obecnie stawki opłat za usługi pogrzebowe, wprowadzone 

Uchwałą Nr nr LI/310/2006 Rady Miejskiej w śarowie z dnia 25 maja 2006 

roku w sprawie „ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi pogrzebowe 

wykonywane na terenie miasta i gminy śarów”, nie uległy zmianie od dnia 

ich wprowadzenia, tj. od ponad trzech lat. W związku ze wzrostem cen 

materiałów, energii oraz usług obcych, zwiększyły się w tym czasie koszty 

utrzymania cmentarzy. Na koszty utrzymania cmentarzy składają się między 

innymi: 

                        - wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych, 

                        - utrzymanie porządku i czystości, 

                        - wykaszanie traw i utrzymanie zieleni, 

                        - porządkowanie i wywóz odpadów (wzrost opłaty  

                           środowiskowej o 670 %), 

                        - opłaty za wodę (wzrost opłaty o 27 %) i energię elektryczną 

                          (wzrost opłaty o 54 %). 

        Oprócz powyŜszych kosztów do  utrzymania cmentarzy naleŜy zaliczyć 

równieŜ zadania inwestycyjne. W bieŜącym roku wykonano juŜ cięcia 

korekcyjne drzew na cmentarzu w śarowie oraz zlikwidowano boksy na 

odpady. Planowane do wykonania w najbliŜszym okresie zadania 

inwestycyjne to: 

-    cięcia korekcyjne drzew na cmentarzu w Wierzbnej, 

−-    wykonanie nowego ogrodzenia na starej części cmentarza w śarowie  

         (ok. 50 mb), 



−-    zakup katafalku, 

−-    wykonanie nasadzeń w miejscach zlikwidowanych boksów, 

−-    utwardzenie kostką miejsc pod kontenery kp-7. 

 

          Przy wysokości opłat obecnie obowiązujących administrator cmentarzy 

nie jest w stanie wykonać planowanych zadań inwestycyjnych, zaś czynności 

związane z bieŜącym utrzymaniem cmentarzy ograniczane są do osiąganych 

przychodów. Stwarza to sytuację, gdy prawidłowa realizacja zadania 

balansuje na granicy opłacalności dla administratora i nie zapewnia 

oczekiwanego przez Gminę standardu funkcjonowania cmentarzy. 

      Biorąc powyŜsze pod uwagę, podwyŜka opłat cmentarnych i 

pogrzebowych jest uzasadniona.                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:            

 Piotr Weiland – inspektor ds gospodarki komunalnej i melioracji. 


