
UCHWAŁA NR XLVI/439/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłat cmentarnych 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się,co następuje: 

§ 1. Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego przy ul. Poznańskiej 7 w Pyskowicach określa 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2020 r. 
w sprawie ustalenia opłat cmentarnych. 

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

   

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Jolanta Drozd 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AEA114ED-B72C-4D10-960A-E5FE3CE03F2D. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XLVI/439/2022 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

1. Opłata za pochowanie zwłok w grobie ziemnym (bez prawa murowania) na okres 20 lat: 

1) Dziecięcym-dzieci do 6 lat........................................................................................ ......300,00 zł 

2) Pojedynczym....................................................................................................... ....... ....750,00 zł 

3) Głębinowym (pierwszy pochówek)............................................................................ ...1100,00 zł 

4) Głębinowym (drugi pochówek).................................................................................. .....600,00 zł 

2. Opłata za pochowanie zwłok w grobie murowanym: 

1) Pojedynczym (na okres 20 lat).................................................................................... ..1400,00 zł  

2) Przeznaczonym dla zwłok więcej niż 1 osoby........................................................... ....2200,00 zł 

3. Opłata za przedłużenie terminu, na kolejne 20 lat, przed upływem którego nie wolno użyć grobu 
do ponownego pochowania: 

1) grób murowany pojedynczy............................................................................................900,00 zł 

2) grób ziemny dziecięcy-dzieci do 6 lat.............................................................................300,00 zł 

3) grób ziemny pojedynczy.................................................................................................750,00 zł 

4) grób ziemny głębinowy..................................................................................................1100,00 zł 

4. Opłata za pochowanie urny zawierającej spopielone szczątki ludzkie w: 

1) niszy kolumbarium........................................................................................................2600,00 zł 

2) grobie ziemnym...............................................................................................................750,00 zł 

3) grobie ziemnym urnowym...............................................................................................500,00 zł 
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