
UCHWAŁA NR XXVIII/277/21 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Krupskim Młynie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 679), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1947), 
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1461), Rada Gminy Krupski Młyn 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za 
miejsce na cmentarzu komunalnym w Krupskim 
Młynie:

I. GROBY: OPŁATA 
brutto 

1 Opłata za miejsce pojedyncze 400 zł 
2 Opłata za miejsce pojedyncze głębinowe 600 zł 
3 Opłata za miejsce podwójne 800 zł 
4 Opłata za miejsce dla dziecka 100 zł 

II. OPŁATY DODATKOWE:  
1 Za rezerwację miejsca  
a grób pojedynczy/głębinowy 500 zł 
b miejsce podwójne 1 000 zł 

2 Opłaty za utrzymanie kwatery lub za kontynuację rezerwacji  
a na okres 5 lat 100 zł 
b na okres 10 lat 200 zł 
c na okres 15 lat 300 zł 
d na okres 20 lat 400 zł 

§ 2. 1. Opłaty, o których mowa powyżej 
pobiera Urząd Gminy Krupski Młyn. 

2. Opłaty wymienione w § 1 w tabeli pkt I i 
II.1 pobiera się za okres dwudziestoletni licząc od 
dnia dokonania wpłaty. Warunkiem utrzymania 
kwatery lub rezerwacji kwatery jest dokonanie 
ponownej opłaty w okresie jednego roku licząc od 
daty zakończenia poprzedniego okresu objętego 
opłatą. Po upływie ww. terminu w przypadku 
nie uiszczenia kolejnej wpłaty zostanie 
przeprowadzona likwidacja grobu bądź zniesiona 
rezerwacja. 

3. Opłata za rezerwację jest niezależna od 
opłaty za miejsce. 

4. W przypadku pochówku osób nie będących 
mieszkańcami Gminy Krupski Młyn do opłat 
określonych w § 1 dolicza się kwotę 100 zł. 

5. Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 
1 uchwały, groby wpisane do ewidencji grobów 
weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. 

§ 3. Zapisy niniejszej uchwały mają 
zastosowanie zarówno w przypadku kwater już  
istniejących, jak i nowych. 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 
uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1947). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Artur Dawydzik 
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