
UCHWAŁA NR LXIX/555/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych za korzystanie z Cmentarza Komunalnego 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze  zm.)  oraz art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 
w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Opłaty o których mowa w §1 stanowią dochód Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXX/247/16 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza 
i urządzeń cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Kłodzkiej. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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Załącznik do uchwały Nr LXIX/555/2022 

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

Lp. Wyszczególnienie rodzaju opłaty Okres ważności opłaty Wysokość 
opłaty (netto) 

1 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA POD GRÓB ZIEMNY (bez prawa do murowania) 
 grób ziemny dla dziecka do lat 6   20 lat 150,00 zł 
 grób ziemny pojedynczy   20 lat 250,00 zł 
 grób ziemny rodzinny (dwumiejscowy w 

pionie) 
  20 lat 400,00 zł 

 grób ziemny urnowy –(„amerykański”)   20 lat 200,00 zł 
2 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA POD GRÓB MUROWANY 
 Grób murowany pojedynczy   bezterminowa 450,00 zł 
 Grób murowany rodzinny (w pionie)   bezterminowa 800,00 zł 
 Grób murowany urnowy  („amerykański”)   bezterminowa 400,00 zł 
3 OPŁATA POCHÓWKOWA   jednorazowa przy każdym 

pochówku 
180,00 zł 

4 OPŁATA ZA UŻYWANIE KAPLICY 
CMENTARNEJ 

  jednorazowa (za niepełną dobę) 100,00 zł 

5 OPŁATA ZA REZERWCJĘ (prawa do 
miejsca na cmentarzu) 

  20 lat 350,00 zł 

6 OPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE 
ISTNIEJĄCEGO MIEJSCA NA OKRES 20 
LAT 

  20 lat 250,00 zł 

7 OPŁATA ZA WJAZD NA TEREN 
CMENTARZA KOMUNALNEGO 

 jednorazowa 100,00 zł 
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UZASADNIENIE 

  
 
 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej do właściwości 
rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach opłat za  korzystanie z obiektów użyteczności 
publicznej jednostek samorządu terytorialnego.  
Gmina Bystrzyca Kłodzka w ramach budżetu gminy finansuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem 
cmentarza komunalnego w należytym stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym. Przedmiotowe 
zadania są finansowe ze środków, jakie wpływają do budżetu w ramach pobieranej opłaty cmentarnej.  
 Z uwagi na wzrost kosztów utrzymania cmentarza komunalnego podjęcie niniejszej uchwały 
uznaje się za zasadne. 
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