DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 15 maja 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2019-05-15 11:44:41

Poz. 2527
UCHWAŁA NR V/12/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mikołajki
oraz ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./ oraz art.4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.827 ze zm./ Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mikołajki,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 2. Ustala się Regulamin Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Mikołajki w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 3. Regulamin, o którym mowa w § 2 oraz stawki opłat, o których mowa w §1 niniejszej uchwały
obowiązują na cmentarzach komunalnych:
1) Cmentarzu Komunalnym w Mikołajkach,
2) Cmentarzu Komunalnym w Baranowie,
3) Cmentarzu Komunalnym w Woźnicach.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Mikołajek do ustalania stawek opłat za korzystanie z cmentarzy
komunalnych, o których mowa w § 3 w latach następnych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mikołajkach
Antoni Rakus
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/12/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 marca 2019r.
STAWKI OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY MIKOŁAJKI
1. Wysokość stawek opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarzy
komunalnych na terenie Gminy Mikołajki określa „Tabela opłat”.
2. Dokonanie pochówku osoby zmarłej wymaga uiszczenia opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego.
3. Przedłużenie prawa do grobu na dalsze 20 lat wymaga uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Opłata
prolongacyjna może być wniesiona przez jakąkolwiek osobę.
4. Uiszczenie opłaty prolongacyjnej winno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia, w którym upływa 20letni okres nienaruszalności / rezerwacji miejsca grzebalnego. Wniesienie opłaty prolongacyjnej
następuje bez odrębnego wezwania zarządcy cmentarzy.
5. Dokonanie pochówku w grobie mającym ponad 20 lat wymaga, w pierwszej kolejności, w przypadku
istnienia zaległości w opłatach prolongacyjnych, uregulowania zaległych opłat.
6. W przypadku dochowania zmarłej osoby do istniejącego grobu ziemnego, z zastrzeżeniem ust. 8,
pobiera się opłatę uzupełniającą według stawek określonych w „Tabeli opłat”.
7. Dochowanie urny do istniejącego grobu lub trumny do grobu murowanego rodzinnego, wymaga
wniesienia stosownej opłaty jak za udostępnienie miejsca grzebalnego.
8. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dysponenta grobu opłaty prolongacyjne mogą być
rozkładane na raty. Wzór wniosku określa niniejszy załącznik.
9. W przypadku dokonania ekshumacji zwłok lub szczątków w okresie do 20 lat od wniesienia opłaty za
udostępnienie miejsca grzebalnego lub opłaty prolongacyjnej, miejsce grzebalne pozostaje do
dyspozycji dysponenta grobu. Jeżeli dysponent zrzeknie się prawa do miejsca grzebalnego, prawo do
dysponowania tym miejscem przechodzi na zarządcę cmentarzy.
10. W przypadku pochowania zwłok lub szczątków ludzkich wydobytych z grobu w wyniku
przeprowadzonej ekshumacji i przeniesionych z innego cmentarza wymaga się uiszczenia opłaty jak za
udostępnienie miejsca grzebalnego, a w przypadku gdy dochowanie następuje do grobu, za który
wniesiona została opłata prolongacyjna, wymaga się uiszczenia opłaty uzupełniającej.
11. Zarządca cmentarzy przewiduje możliwość wykupu miejsc grzebalnych na okres 20 lat. Wykup
miejsca grzebalnego jest równoznaczny z jego udostępnieniem pod pochówek.
12. Zarządca cmentarzy prowadzi rezerwację miejsc grzebalnych (miejsce rezerwowe). Rezerwacja
miejsca grzebalnego wymaga uiszczenia opłaty. W momencie dokonania rezerwacji rozpoczyna się 20letni okres nienaruszalności miejsca.

Lp.
1.

2.

Tabela opłat
Wyszczególnienie
Cena brutto w zł.
Opłata za udostepnienie miejsca grzebalnego do pochówku w grobie ziemnym:
dla dziecka do 6 lat na okres 20 lat
400,00
pojedynczym na okres 20 lat
550,00
rodzinnym w pionie dwumiejscowym, w którym dwie
750,00
trumny umieszczone są jedna na drugą, na okres 20 lat
rodzinnym w poziomie dwumiejscowym, gdzie dwie
1100,00
trumny mieszczone są obok siebie, na okres 20 lat
pojedynczym na urnę, na okres 20 lat
550,00
Opłata za udostepnienie miejsca grzebalnego za pierwszy pochówek w grobie
murowanym:
pojedynczym na okres 20 lat
750,00
rodzinnym w pionie dwumiejscowym – przeznaczonym
1.250,00
do pomieszczenia dwóch trumien jedna na drugą, na
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okres 20 lat
rodzinnym w poziomie dwumiejscowym –
1.500,00
przeznaczonym do pomieszczenia dwóch trumien obok
siebie, na okres 20 lat
rodzinnym w poziomie dwumiejscowy – przeznaczonym
2.750,00
do pomieszczenia dwóch trumien obok siebie,
uwzględniającym dwie kondygnacje, na okres 20 lat
Stawka roczna opłaty uzupełniającej za udostepnienie miejsca przy dochowaniu
do istniejącego grobu:
dziecka do lat 6
50,00
pojedynczego
50,00
rodzinnego dwumiejscowego w pionie
50,00
rodzinnego dwumiejscowego w poziomie
50,00
Opłata prolongacyjna za zachowanie na dalsze 20 lat istniejącego grobu:
ziemnego dla dziecka do 6 lat
400,00
ziemnego pojedynczego
550,00
ziemnego rodzinnego w pionie dwumiejscowego
750,00
ziemnego rodzinnego w poziomie dwumiejscowego
1100,00
murowanego pojedynczego
750,00
murowanego rodzinnego w pionie dwumiejscowym, w
1250,00
którym dwie trumny umieszczone są jedna nad drugą
murowanego rodzinnego w poziomie dwumiejscowym –
1500,00
przeznaczonym do pomieszczenia dwóch trumien obok
siebie
murowanego rodzinnego w poziomie dwumiejscowym –
2750,00
przeznaczonym do pomieszczenia dwóch trumien obok
siebie, uwzględniającego dwie kondygnacje
pojedynczego urnowego
550,00
Rezerwacja miejsca pod grób za życia na okres 20 lat
pojedynczym na okres 20 lat
650
rodzinnym w pionie dwumiejscowym, w którym dwie
850
trumny umieszczone są jedna nad drugą, na okres 20 lat
rodzinnym w poziomie dwumiejscowym, gdzie dwie
1300
trumny umieszczone są obok siebie, na okres 20 lat
pojedynczym na urnę, na okres 20 lat
650
Pozostałe opłaty
wjazd na teren cmentarza pojazdem mechanicznym (z
50
wyłączeniem czynności związanych z ceremonią
pogrzebową)
opłata administracyjno – techniczna, pobierana przy
50
pochówku, dochówku i ekshumacji (wpis do ksiąg,
określenie warunków, wytyczenie miejsca pod pochówek
i ekshumację, czynności związane z dokonaniem
uzgodnień przy wykonywaniu grobów murowanych, tj.
określenie wytycznych, wizja lokalna po zakończonych
pracach)
Opłata za wystawienie zwłok w kaplicy cmentarnej
- na okres 1 doby
150,00
- każda następna rozpoczęta doba
50,00
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WZÓR WNIOSKU
…………....….............………...............
(miejscowość i data)
…........................................................
(imię i nazwisko)
….......................................................
…......................................................
(adres do korespondencji)
…......................................................
(telefon kontaktowy)
Zarządca Cmentarza Komunalnego
w ……………………………………
11-730 Mikołajki

WNIOSEK
o rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej
Zwracam się z prośbą o rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej za zachowanie grobów:
1) …....................................................................................................................................................................
2)

…….......................................................................................................................................................

3) …....................................................................................................................................................................
4) …....................................................................................................................................................................
5) …....................................................................................................................................................................
Kwota opłaty prolongacyjnej wynosi łącznie …………… zł.
Prośbę swą motywuję:
……………………………………………………………………………….........................................
…………………………………………………………………………………………………………..,
co powoduje, iż nie jestem w stanie jednorazowo uiścić powyższej kwoty.
Zobowiązuję się natomiast do zapłaty w następujących ratach:
…………………………………………………………………………………………………...……….
………………………………………………………………………………............................................

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/12/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 marca 2019r.
Regulamin Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Mikołajki
§ 1. Cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki zarządza Gmina Mikołajki z siedzibą
przy ul. Kolejowej 7, 11-730 Mikołajki.
§ 2. Osoby organizujące ceremonię pogrzebową powinny zgłosić się do zarządcy cmentarza w celu
uzgodnienia warunków pochówku, w tym miejsca pochówku oraz uiszczenia opłat.
§ 3.
1. Cmentarze komunalne są stale dostępne dla ruchu pieszego.
2. Wjazd pojazdem mechanicznym na teren cmentarzy możliwy jest w przypadku uzasadnionej potrzeby
tj. pochówek, budowa i naprawa pomnika, nagrobka i wymaga uzgodnienia z Zarządcą.
§ 4. Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, murowanych i urnowych.
§ 5. Za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mikołajki Zarządca pobiera opłaty zgodnie ze
stawkami określonymi w Załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej.
§ 6. Śmieci należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.

