
UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kęty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst 
jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kęty jak w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty. 

§ 3.  

Traci moc Uchwała Nr XLII/401/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie opłat za 
korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kęty i Uchwała Nr XV/132/2015 Rady Miejskiej 
w Kętach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie 
Gminy Kęty. 

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 marca 2022 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kętach 

 
 

Marek Nycz 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/386/2022 

Rady Miejskiej w Kętach 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

Stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kęty 

1. Opłata  za miejsce  na cmentarzu  pod grób  na 20 lat od daty pochowania  lub wniesienie kolejnej opłaty za 
miejsca istniejące więcej niż 20 lat celem dalszego użytkowania: 

grób ziemny jednomiejscowy 450,00 zł 
grób ziemny dwumiejscowy 650,00 zł 
grób dziecięcy 100,00 zł 
grób urnowy 350,00 zł 
groby istniejące wielomiejscowe (ponad 2) opłata za dalsze użytkowanie 325,00 zł  x   ilość miejsc 

2. Opłata za miejsce na cmentarzu pod grobowiec na 99 lat od daty wykupu terenu: 

grobowiec jednomiejscowy  1.900,00 zł 
grobowiec dwumiejscowy  2.600,00 zł 
grobowiec czteromiejscowy 4.500,00 zł 
grobowiec sześciomiejscowy 6.400,00 zł 
3. Opłata  za miejsce na cmentarzu w kolumbarium na 99 lat od daty wykupu terenu: 

Za jedną niszę na dwie urny 1.000,00 zł 
4. Opłata za przejściowe wynajęcie grobowca komunalnego (zastępczego) - 30,00 zł za dobę. 

5. Za rezerwację miejsca na cmentarzu stawki opłat określonych w pkt. 1 zwiększa się o 100%. 

6. W przypadku nadbudowy kubaturowej nad grobami  lub grobowcami stawki opłat określone w pkt. 1 i 2 
zwiększa się o 200%. 

7. W przypadku pochowania zmarłego w istniejącym grobie dwumiejscowym lub wielomiejscowym  wymagana 
jest dopłata uzupełniająca - powodująca, że dane miejsce będzie opłacone na najbliższe 20 lat, wg wyliczenia: 
20 lat pomniejszone o ilość lat opłaconych, pozostałych do wykorzystania z poprzedniego okresu  pomnożone 
przez aktualną opłatę roczną.* 

8. W przypadku uiszczenia kolejnej opłaty za miejsce istniejące więcej  niż 20 lat, dopuszcza się  możliwość 
uiszczenia opłaty w wysokości 50%, przedłużając tym samym użytkowanie grobu  o 10 lat. 

9. Opłata za przechowywanie zwłok w komorze chłodniczej na cmentarzu komunalnym w Bulowicach, za każdą 
rozpoczętą dobę, liczoną od godziny przyjęcia zwłok - 100,00 zł. 

  

* Objaśnienia: 

20 lat – pełny okres opłaty za miejsce, 

lata pozostałe – pełne lata pozostałe do końca okresu opłaconego w dniu pochowania, 

opłata roczna – 1/20 pełnej opłaty wg cennika. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kętach 

 
 

Marek Nycz 
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