Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe na Cmentarzu
Miejskim przy ul. Gen. Józefa Bema 17 w Zduńskiej Woli
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 679) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe na Cmentarzu Miejskim
przy ul. Gen. Józefa Bema 17 w Zduńskiej Woli, zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.
2. Stawki opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe nie mają zastosowania w przypadku
sprawienia pogrzebu przez Miasto Zduńska Wola w sytuacji, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947).
§ 2. Traci moc uchwała nr X/197/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe na Cmentarzu Miejskim
w Zduńskiej Woli (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4130 oraz z 2020 r. poz. 3037).
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy
ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenia jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu
Miasta
Zduńska
Wola.
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Załącznik do uchwały Nr ...
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia........................2021 r.
Stawki opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe
na Cmentarzu Miejskim przy ul. Gen. Józefa Bema 17 w Zduńskiej Woli
Wyszczególnienie

Lp.
1.

Miejsca na groby ziemne (na 20 lat):
a plac na grób ziemny jednomiejscowy

1 200,00

b plac na grób ziemny dwumiejscowy poziomy

1 700,00

c plac na grób ziemny dwumiejscowy pionowy

1 500,00

d plac na grób ziemny dziecinny (od 0 do 6 lat)

300,00

e plac na grób ziemny do składania urny

300,00

f
2.

3.

plac na grób ziemny wielournowy (do 4 urn)

a grób murowany dwumiejscowy - chowane piętrowo

3 000,00

b grób murowany na 3 trumny (2 chowane piętrowo + 1 na jednym poziomie)

4 500,00

c grób murowany na 4 trumny (2+2 chowane piętrowo)

5 500,00

d grób murowany do składania urn (do 8 urn)

3 000,00

Opłata za przedłużenie dzierżawy ze skutkiem na dalsze 20 lat:
1 100,00

c plac na grób ziemny dwumiejscowy pionowy

1 000,00

d plac na grób ziemny dziecinny (od 0 do 6 lat)

200,00

e plac na grób ziemny do składania urny

200,00

plac na grób ziemny wielournowy (do 4 urn)

Opłata eksploatacyjna (pobierana przy pochówku i ponownej opłacie za grób
na następne 20 lat)

1 100,00
400,00

Zezwolenie na ustawienie nagrobka na mogile:
a jednomiejscowej

500,00

b dwumiejscowej

800,00

c trzymiejscowej i więcej

6.

900,00

b plac na grób ziemny dwumiejscowy poziomy

f

5.

1 200,00

Miejsca na groby rodzinne (na 50 lat z prawem do wymurowania):

a plac na grób ziemny jednomiejscowy

4.

Opłata
netto [zł]

1 000,00

d dziecinnej (od 0 do 6 lat)

150,00

e pojedynczej, w której składa się urnę

150,00

f

600,00

wielournowej (do 8 urn)

Korzystanie z domu przedpogrzebowego:
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a za każdą rozpoczętą dobę

60,00

b na czas ceremonii pogrzebowej

40,00

7.

Zezwolenie na ustawienie ławki przygrobowej

60,00

8.

Zezwolenie na ułożenie kostki wokół grobu

80,00

9.

Jednorazowa opłata za wjazd na cmentarz w celu wykonania robót kamieniarskich

10.

Roczna opłata za wjazdy na cmentarz w celu wykonywania robót kamieniarskich

11.

Opłata za czynności administracyjne związane z ponownym wydaniem
dokumentów pochówku, na wniosek osoby dysponującej grobem

150,00
2 000,00
20,00

Do opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki wynikającej z ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
Uwaga:
1. Obowiązuje zasada ciągłości opłat za użytkowane groby. Opłata za następne 20 lat naliczana jest
od daty upływu poprzednich 20 lat, za które grób był opłacony i winna być wpłacona przed upływem
20-letniego okresu.
2. Opłatę za wydłużenie terminu zachowania miejsca grzebalnego w związku z dochowaniem do
grobu trumny lub urny, ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za 1 rok i różnicy lat
pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego miejsce grzebalne było
opłacone. Stawka opłaty za 1 rok stanowi 1/20 stawki za okres 20 lat (poz. nr 3 cennika).
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