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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVIII.180.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej

Na podstawie art. 18 ust 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., 
poz. 446, poz.1579) i art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2016 r., 
poz. 573, zm. poz. 960) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się następującą wysokość opłat cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Białej :

1) opłata za miejsce grzebalne pojedyncze ziemne ( czasookres 20 lat od momentu pochówku) - 200 zł;

2) opłata za miejsce grzebalne pojedyncze murowane ( czasookres 20 lat od momentu pochówku) - 400 zł;

3) opłata za grób urnowy ziemny ( czasookres 20 lat od momentu pochówku) - 100 zł;

4) opłata za grób urnowy murowany ( czasookres 20 lat od momentu pochówku) - 150 zł;

5) opłata za przedłużenie zachowania grobu , miejsca pod grób lub grób urnowy na kolejne 20 lat liczona od daty 
wygaśnięcia poprzedniej opłaty - 300 zł;

6) opłata za zezwolenie na postawienie pomnika i nagrobka - 400 zł;

7) opłata za rezerwację miejsca grzebalnego na okres 20 lat :

a) miejsce pojedyncze ziemne - 300 zł,

b) miejsce podwójne ziemne - 600 zł,

c) miejsce pojedyncze murowane - 400 zł,

d) miejsce podwójne murowane  - 800 zł,

e) miejsce pod grób urnowy - 200 zł,

8) opłata za korzystanie z infrastruktury i urządzeń cmentarnych ( wjazd na teren cmentarza ) - 150 zł  (za jeden 
wjazd);

9) opłata ma możliwość  dochowania do istniejącego grobu urny z prochami lub trumny ze szczątkami z 
ekshumacji - 300 zł;

10) opłaty za mogiły dziecięce ( do lat 6) - 50 % opłaty.

§ 2. Opłata za grób podwójny w poziomie stanowi dwukrotność opłat wymienionych w § 1 pkt 1-4 .

§ 3. Wniesienie opłaty za rezerwację określonej  w § 1 pkt 7 zwalnia z obowiązku wniesienia opłat 
wymienionych w § 1 pkt 1-4.

§ 3. Traci moc  uchwała nr VIII/85/03 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 
ustalenia opłat za usługi na Cmentarzu Komunalnym w Białej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. 2016 poz. 573,
zm.960) do kompetencji Rady Miejskiej należy ustalanie cenników opłat za usługi komunalne.

W Białej, przy ulicy Ogrodowej znajduje się cmentarz komunalny, którego utrzymanie i zarządzanie leży
w gestii gminy. Na podstawie Uchwały nr XXXIII.379.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014
r. w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej - jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.o.
prowadzenia zadań własnych gminy Biała , przekazano Spółce WiK prowadzenie i zarządzanie cmentarzem
komunalnym. Zawarto umowę na świadczenie tej usługi, która w swoim zakresie ma min. prowadzenie ewidencji
cmentarnej, utrzymywanie porządku, ładu i czystości, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie zieleni. Całkowita
roczna wartość umowy to 70 000 złotych brutto. Celem utrzymania cmentarza pobierane są opłaty, których
wysokość określa Uchwała nr VIII/85/03 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 października 2003 r. Uchwała ta
z biegiem lat straciła na ważności zarówno w części finansowej, a mianowicie ustalone w niej wysokości opłat są
bardzo niskie i nawet w części nie pokrywają kosztów utrzymania cmentarza (w roku 2015 suma wpływów z opłat
wyniosła 8700 zł) a także rzeczowej.

Wzrost opłat przedstawia się następująco :

- opłata za miejsce grzebalne - wzrost o 33 % ( poprzednio 150 zł),

- opłata za rezerwację miejsca pojedynczego - wzrost o 33 % ( poprzednio 300 zł/ 400 zł),

- opłata za zezwolenie na postawienie pomnika , nagrobka - wzrost o 33 % ( poprzednio 300 zł ),

- opłata za pochówek ( korzystanie z urządzeń cmentarnych ) - wzrost o 33 % ( poprzednio 100 zł ),

- przedłużenie zachowania grobu o kolejne 20 lat - wzrost o 100 % (poprzednio 150 zł - za przedłużenie pobierana
była zwykła opłata za miejsce grzebalne, teraz wprowadzono ujednoliconą opłatę bez względu na rodzaj grobu)

Wprowadzono także nowe opłaty min. obejmujące groby urnowe, dochowanie do istniejących grobów , których
wysokość ustalono na podstawie średnich cen obowiązujących na rynku .

Celem dostosowania uchwały do nowych wymagań wprowadzono nie tylko nowe stawki opłat, a także
rozszerzono zakres usług . Działania te mają na celu uaktualnienie bazy usług jak i dostosowanie wysokości opłat
za te usługi do rzeczywistych kosztów funkcjonowania obiektu. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu
zabezpieczenie finansów gminy jak i dostosowanie się do wymagań mieszkańców .

Sporządziła:

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

i Zamówień Publicznych

Aleksandra Sokołowska

Biała, 24 października 2016 r.
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