
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/156/2020 

RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych  

oraz ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na terenie Cmentarzy Komunalnych  

Gminy Prochowice 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2020 r. poz. 1947, z późn. zm.) Rada Miasta 

i Gminy Prochowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/143/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat za usługi 

cmentarne na terenie Cmentarzy Komunalnych Gminy Prochowice, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1: 

a) w ust. 5 pkt 3-skreśla się, 

b) w ust. 6 pkt 5 wyrazy: „oraz przy bramach cmentarnych, w odległości mniejszej niż 3 metry od bramy” – 

skreśla się, 

c) w ust. 15 zdanie pierwsze dodaje się wyraz „jednomiejscowy” po wyrazach „grób murowany”, wyrazy 
„oraz miejsce rezerwowe” – skreśla się, a w zdaniu piątym wyrazy „bez zwrotu opłaty (części opłaty 

20 letniej)” - skreśla się; 

2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice: 

Maria Maćkowiak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 grudnia 2020 r.

Poz. 7017



Załącznik do uchwały nr XXIX/156/2020 

Rady Miasta i Gminy Prochowice 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

 

Załącznik nr 2 do 

uchwały Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXVII/143/2020 

z dnia 30 września 2020 r. 

 

Cennik opłat za usługi cmentarne 

 

Lp. Wyszczególnienie Opłaty 
(w złotych) 

1. Opłata za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku:  

- grób ziemny zwykły, 
- grób ziemny pogłębiony, 

- grób ziemny zwykły dzieci do 6 lat  

 

500 
800 

200 

2. Opłata za grób murowany (bez istniejącego grobowca): 

- grób murowany jednomiejscowy 

- grób murowany dwumiejscowy 
- grób murowany czteromiejscowy 

 

1000 

2000 
4000 

3. Opłata za grób murowany (z istniejącym grobowcem): 

- dwumiejscowy 

- czteromiejscowy  
- sześciomiejscowy  

 

4000 

8000 
12000 

4. Za wjazd samochodem (opłata każdorazowa): 
- osobowym 

- osobowym z przyczepą lub dostawczym do 3,5 t 

- samochodem powyżej 3,5 t 

 
100 

100 

100 

5. Przedłużenie używalności grobu ziemnego i murowanego jednomiejscowego 

na następne 20 lat: 
 
300 

6. Opłata za udostępnienie Kaplicy Cmentarnej 200 
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