
UCHWAŁA NR XXIV/264/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym 
w Sandomierzu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt13, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz.U z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 
153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102, poa. 
1055, nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. nr 172 , poz. 1441, Dz. U. z 2006r. nr 181,poz. 1337, Dz. U. z 2007r. nr 
48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. nr 180, poz1111, nr 223, poz. 223,, 1458, Dz. U. 
z 2009r. nr 52 poz. 420, nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. nr 28, poz. 142) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej – (tekst jedn. Dz. U z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miasta Sandomierza 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się oraz wprowadza do stosowania następujące stawki opłat za usługi na Cmentarzu Komunalnym 
w Sandomierzu w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wprowadza się do stosowania Regulamin Cmentarza Komunalnego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały . 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Marceli Czerwiński
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXIV/264/2012 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 19 grudnia 2012r. 

 

Tabela stawek opłat za usługi na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu 

 
I. Opłaty za miejsce na cmentarzu 

 

Lp. Rodzaj czynności Wysokość opłaty brutto 
1.  Opłata za grób ziemny na jedną trumnę                      600,00zł 

2.  Opłata za grób ziemny na dwie trumny                      1.200,00zł 

3.  Opłata za grób ziemny dziecięcy                       300,00zł 

4.  Opłata za grób murowany jednoosobowy 600,00zł 

5.  Opłata za grób murowany dwuosobowy 1.200,00zł 

6.  Opłaty za grób murowany czteroosobowy                    2.400,00zł 

           Wszystkie opłaty za miejsce pobierane są za okres 20-letni, a przy każdym 

pochówku do istniejących grobów pobierana będzie opłata liczona jako okres brakujący 

do 20 lat od ostatniego pochówku(1/20 opłaty za każdy rok) 
II. Opłaty za rezerwacje i zezwolenia 

 

Lp. Rodzaj czynności Wysokość opłaty brutto 
1.  Opłata za przedłużenie rezerwacji grobu ziemnego na kolejne 

20 lat 

 

500,00zł 

2.  Opłata za pozwolenie na ustawienia nagrobka na mogile 

ziemnej 

                      570,00zł 

 

3.  Opłaty za pozwolenie na ustawienie grobowca jednoosobowego 570,00zł 

4.  Opłaty za pozwolenie na ustawienie grobowca dwuosobowego                       700,00zł 

5.  Opłaty za pozwolenie na ustawienie grobowca większego niż 

dwuosobowy 

 

800,00zł 

6.  Opłata za pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych i 

remontowych 

200,00zł 

7.  Kaucja za odpady komunalne powstałe w wyniku 

prowadzonych prac budowlanych 

 

800,00zł 

            Opłata za drobne prace budowlane i remontowe tj. ułożenie kostki czy wymiana tablicy  

            napisowej lub płyty wierzchniej  50% opłaty podstawowej + kaucja 

 

III. Opłaty za usługi pogrzebowe  

 

Lp. Rodzaj czynności Wysokość opłaty brutto 
1.  Opłata za pochówek trumny ze zwłokami do grobu 

murowanego w dni robocze 

600,00zł 

2.  Opłata za pochówek trumny ze zwłokami do grobu 

murowanego w dni wolne i święta 

 

810,00zł 

3.  Opłata za pochówek urny do grobu murowanego w dni robocze                       400,00zł 

4.  Opłata za pochówek urny do grobu murowanego w dni wolne 

i święta  

                      500,00zł 

5.  Opłata za pochówek do grobu ziemnego w dni robocze 780,00zł 

6.  Opłata za pochówek do grobu ziemnego w dni wolne i święta  1.000,00zł 

7.  Opłata za pochówek urny do grobu ziemnego w dni robocze                        400,00zł 

8.  Opłata za pochówek urny do grobu ziemnego w dni wolne  

i święta 

                       500,00zł 

9.  Demontaż i montaż jednoelementowych płyt nagrobnych                        500,00zł 

10.  Demontaż  i montaż kilkuelementowych płyt nagrobnych                        250,00zł 

11.  Dodatek zimowy w okresie od 1 grudnia do 1 marca 10% każdej stawki 
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IV. Opłaty za pozostałe usługi w tym kamieniarskie i betoniarskie 

 

Lp. Rodzaj czynności Wysokość opłaty netto 
1.  Wybudowanie grobu murowanego jednoosobowego 1.300,00zł 

2.  Wybudowanie grobu murowanego dwuosobowego 2.400,00zł 

3.  Wybudowanie grobu murowanego czteroosobowego                      3.800,00zł 

4.  Przygotowanie grobu ziemnego do ekshumacji zwłok                     nie dotyczy 

5.  Przygotowanie grobu murowanego do ekshumacji zwłok                     nie dotyczy 

 

W pozycji IV wysokość opłat podana jest w cenach netto , ponieważ stawka podatku VAT wynosi 8% 

lub 23% ( 8% - pod pogrzeb, a 23% - „na skład”). 

Pozostałe opłaty zawierają 8% podatku VAT.  
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXIV/264/2012  

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 19 grudnia 2012r. 

 

 

REGULAMIN  CMENTARZA  KOMUNALNEGO  W  SANDOMIERZU 
 

§1 

1. Cmentarz Komunalny w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej stanowi mienie Gminy 

Miejskiej Sandomierz 

2. Administratorem Cmentarza Komunalnego jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

3. Biuro Administratora znajduje się w Sandomierzu  przy ul. Przemysłowej 12, tel. 

015/832-28-44  wew. 21. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 

4. Nadzór nad Cmentarzem Komunalnym sprawuje Burmistrz Miasta Sandomierza. 

5. Wszelkie  formalności związane z pochówkiem, przedłużeniem dzierżawy, zmianą 

własności grobu oraz wniesienie stosownych opłat realizowane są w siedzibie 

Administratora (pkt.2,3) 

6. Pogrzeby na Cmentarzu odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych po porozumieniu z Administratorem 

Cmentarza istnieje możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach. 

8. Cmentarz otwarty jest w godz. 7.00 – 21.00. 

 

§2 

1. Na Cmentarzu Komunalnym urządza się groby: 

a) ziemne, 

b) murowane jedno-, dwu-, i czteroosobowe, 

c) ziemne dziecinne, 

d) przystosowane do pochówku urny. 

2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z 

zachowaniem jego wymiarów. 

 

§3 

1. Na Cmentarzu Komunalnym stosuje się opłaty zgodne z „Cennikiem opłat za 

korzystanie z Cmentarza Komunalnego” 

2. Wysokość opłat za usługi na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu zatwierdzana 

jest przez Radę Miasta Sandomierza.  

3. Cennik opłat dostępny jest w siedzibie Administratora. 

4. Opłaty za grób ziemny oraz za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego 

pobiera się na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania Administratora Cmentarza 

należy ponownie wnieść stosowne opłaty. 

5. W przypadku nie przedłużenia opłaty na kolejne 20 lat grób ziemny kwalifikuje się 

do likwidacji( art.7 ust. 2 Ustawy z dn. 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych Dz. U. z 2000r. nr 23 poz. 295 z późn. zm.) i pozostaje do dyspozycji 

Administratora Cmentarza. 

6. Opłata za przedłużenie rezerwacji na kolejne 20 lata nie dotyczy grobów 

murowanych 
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§4 

Obowiązki Administratora Cmentarza obejmują min. niżej wymienione czynności: 

 prowadzenie obsługi administracyjnej, 

 prowadzenie ksiąg cmentarnych, 

 pobieranie opłat ustalonych przez Radę Miasta Sandomierza, 

 wydawanie pozwoleń na stawianie pomników firmom świadczącym tego typu usługi 

oraz prowadzenie kontroli na tymi pracami, 

 prowadzenie inwentaryzacji grobów, 

 przygotowywanie miejsc pod pochówek w postaci grobów ziemnych i murowanych 

oraz przystosowanych do pochówku urny, 

 utrzymywanie czystości i porządku na terenie cmentarza oraz systematyczny wywóz 

nieczystości stałych, 

 utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym alejek i ogrodzenia 

cmentarza. 

    

§5 

 Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym                                        

przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby, uprawnieni są członkowie rodziny 

zmarłego spoczywającego w tym grobie według kolejności podanej w art. 10 ust. 1  Ustawy o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych: 

 pozostały małżonek, 

 krewni zstępni (dzieci, wnuki itp.), 

 krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itp.), 

 krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 

 powinowaci w linii prostej do 1 stopnia   

 

§6 

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu  spoczywa 

na właścicielu lub dysponencie grobu. Usługa taka może być zlecona 

Administratorowi Cmentarza. 

2. Zabrania się na Cmentarzu:  

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, 

b) wysypywania odpadów poza miejsca (kontenery) do tego przeznaczone, 

c) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych, 

d) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszych, 

e) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób, 

f)    przebywania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym bez opieki  

dorosłych, 

g) umieszczania reklam, 

h) spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym, 

i)    wjazdu pojazdów mechanicznych , za wyjątkiem pojazdów związanych z 

funkcjonowaniem cmentarza, przeprowadzaniem pogrzebów oraz służb 

specjalnych, 

j)   sadzenia drzew lub krzewów oraz ich usuwania, 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wjazd na Cmentarz pojazdów 

przewożących osoby niepełnosprawne i starsze 
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§7 

1. Wykonawcy robót kamieniarsko – budowlanych mogą wykonywać  prace im 

powierzone za wyjątkiem niedziel i dni świątecznych w godz. 7.00 - 15.00, po 

uzyskaniu zezwolenia Administratora Cmentarza i wniesieniu stosownych opłat 

oraz po zgłoszeniu zakresu, daty i miejsca wykonywania prac. 

2. Wykonawcy przy realizacji robót zobowiązani są zapewnić najwyższy stopień 

czystości, porządku i estetyki terenu, na którym prowadzą prace. 

3. Wykonawcy prowadzą roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, przepisami sanitarnymi i bhp. Odpowiadają również za wyrządzone 

szkody w mieniu znajdującym się na terenie cmentarza. 

4. Po zakończeniu robót wykonawcy zobowiązani są do uprzątnięcia terenu, wywozu 

wszystkich materiałów i gruzu pozostałych po robotach, a także naprawienia 

wszelkich powstałych w wyniku prac szkód.  

5. W przypadku naruszenia przez wykonawcę postanowień pkt. 4 Administratorowi 

Cmentarza przysługuje prawo zatrzymania pobranej na ten cel kaucji za wywóz 

odpadów. 

 

§8 

Administrator oraz właściciel cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za 

uszkodzenia pomników, nagrobków, grobów powstałych wskutek klęsk żywiołowych i aktów 

wandalizmu.    

 

§9 

Prawo do miejsca na cmentarzu i do nienaruszalności grobu powstaje po wniesieniu 

stosownej opłaty. Dopuszcza się ratalne wnoszenie opłat   

 

§10 

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana za zgodą Administratora 

Cmentarza na wniosek uprawnionych członków rodziny, prokuratury oraz sądu za 

zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

2. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonywana w terminie od 15 

października do 15 kwietnia. Czynności tych dokonuje się we wczesnych godzinach 

rannych. 

3. W przypadku ekshumacji z grobu ziemnego przed terminem na jaki uiszczono opłatę 

za udostępnienie miejsca, opłata nie podlega zwrotowi, a miejsce pozostaje                      

w dyspozycji Administratora Cmentarza. 

 

§11 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Administratora Cmentarza oraz              

w budynku mieszczącym się na terenie Cmentarza Komunalnego przy                          

ul. Lubelskiej. 

2. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przewidziana jest 

odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu Wykroczeń. 

 

§12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie Ustawa z dn. 

31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz.295 z późn. 

zm.).  
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Uzasadnienie

Ustalenie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego leży w kompetencji Rady 
Miasta. Stanowi o tym art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej. 
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