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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/233/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przy 

ul. Opolskiej w Kluczborku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 712 z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/233/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przy 
ul. Opolskiej w Kluczborku w  § 1 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) opłata za dodatkowe udostępnienie kaplicy cmentarnej, poza planowanym 
przenaczeniem dla ceremonii pogrzebowej, celem pożegnania zmarłych przed kremacją 
(maksymalnie 30 minut ) - 125 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE

Zwiększająca się liczba rok do roku pochówków w urnach, powoduje zapotrzebowanie na dodatkowe
udostępnianie kaplicy cmentarnej na pożegnania rodzin ze zmarłymi, przed dokonaniem kremacji.
Dodatkowe udostępnienia kaplicy w zakresie kosztów nie różnią się od ceremonii głównych tj., tak samo
generują koszty zużycia prądu związanego z nagrzaniem kaplicy i oświetlenia, zużycia parafiny czy
środków czystości związanych z posprzątaniem kaplicy po pożegnaniu. Jeżeli chodzi o czasokres
przebywania w kaplicy jest on podobny do czasookresu ceremonii głównej ( zdarza się, iż jest on dłuższy).
Z uwagi, iż jest to dodatkowe wypożyczenie kaplicy, zaproponowana kwota oraz czasokres wynajęcia
kaplicy zostały określone jako połowa czasu i kwoty przewidzianej dla głównej ceremonii pogrzebowej
określonej w § 1 pkt. 7 przedmiotowej uchwały.
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