
UCHWAŁA NR LVI/368/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na 
terenie miejscowości Słodków Kolonia, gm. Turek i urządzeń cmentarnych położonych na jego 

terenie. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), 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) Rada Miejska Turku, 
uchwala co następuje: 

§ 1.  
Ustala się opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości 

Słodków Kolonia, gm. Turek i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie w wysokości określonej 
w załączniku do niniejszej uchwały, zwanym „Cennikiem Opłat Cmentarnych dla Cmentarza 
Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gm. Turek”. 

§ 2.  
Traci moc uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków 
Kolonia, gm. Turek i urządzeń cmentarnych na jego terenie. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 4.  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
Przewodniczaca Rady Miejskiej Turku 
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Załącznik 

do Uchwały Nr LVI/368/22 

Rady Miejskiej Turku 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

 

 

CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH 

dla Cmentarza Komunalnego 

położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gm. Turek 

 

L.p. Rodzaj opłaty cmentarnej Ceny netto  Cena brutto * 

1. Miejsce na cmentarzu:  

 a)normalne - oplata na 20 lat 300,00 zł 369,00 zł 

 b) podwójne (rodzinne) - oplata na 20 lat 600,00 zł 738,00 zł 

 c) małe (grób dziecięcy) - oplata na 20 lat 150,00 zł 184,50 zł 

 d) małe (grób urnowy murowany) - opłata na 99 lat 300,00 zł 369,00 zł 

 e) normalne pod grób murowany -  opłata na 99 lat 1 100,00 zł 1 188,00 zł 

 f) podwójne pod grób murowany  - opłata na 99 lat 2 200,00 zł 2 376,00 zł 

 g) udostepnienie niszy w kolumbarium - opłata za pierwsze 20 lat 1 300,00 zł 1 599,00 zł 

 h) przedłużenie prawa do niszy w kolumbarium – na kolejne 20 lat 300,00 zł 369,00 zł 

2. Jednorazowe wynajęcie Domu Pogrzebowego 200,00 zł 246,00 zł 

3.  Przechowanie zwłok w chłodni:  

 a) wstawienie zwłok do chłodni do 1 doby 50,00 zł 54,00 zł 

 b) kolejne doby 50,00 zł 54,00 zł 

 c) przechowanie urny 20,00 zł 21,60 zł 

4. Opłata administracyjna 270,00 zł 332,10 zł 

5.  Opłata za wjazd na cmentarz w celu wykonania robót kamieniarskich:  

 a) jednokrotny wjazd na cmentarz 50,00 zł 61,50 zł 

 b) abonament miesięczny 150,00 zł 184,50 zł 
*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

1. Opłata za miejsce usytuowane przy głównych alejkach cmentarza - opłaty określone w pkt. 1. (z wyłączeniem 

grobów dziecięcych małych) powiększa się o 20%. 

2. Opłata za udostępnienie za życia miejsca na cmentarzu na okres 20 lat - opłaty określone w pkt. 1 cennika opłat 

cmentarnych powiększa się o 50%. 

3. Opłata za zmianę istniejącego grobu ziemnego na grób murowany stanowi różnicę między opłatą za grób 

murowany a opłatą za grób ziemny. 
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Uzasadnienie 

Uchwała Nr LVI/368/22 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 16 listopada 2022 roku 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na 

terenie miejscowości Słodków Kolonia, gm. Turek i urządzeń cmentarnych położonych na jego 
terenie. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 679) ustalenie wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należy do 
kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Usługami takimi są usługi 
powszechnie dostępne, zaspokajające w sposób bieżący i nieprzerwany szczególne i kwalifikowane 
potrzeby ludności tj. potrzeby o charakterze użyteczności publicznej, a usługi cmentarne należą do tej 
kategorii usług. 

 W związku z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w miejscowości Słodków Kolonia gm. 
Turek, niezbędne jest ustalenie wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego, czyli tzw. 
Cennika Opłat Cmentarnych. Podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na wzrost kosztów 
związanych z administrowaniem cmentarzem, w tym: kosztów eksploatacji (t.j. wywóz nieczystości, 
wywóz gruzu z rozbiórki pomników, wycinka drzew itp.), kosztów transportu, zużycia wody i energii 
elektrycznej, napraw i remontów obiektów, ogrodzenia i nawierzchni alejek na cmentarzu oraz 
kosztów ogólno-administracyjnych. Stosowane stawki opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego 
w Turku przyjęte uchwałą Nr II/18/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na terenie 
miejscowości Słodków Kolonia, gm. Turek i urządzeń cmentarnych na jego terenie, nie były 
aktualizowane. Zmiana obecnie obowiązującej uchwały związana jest z dostosowaniem opłat do 
realnego poziomu kosztów utrzymania cmentarza. 

 Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż uzasadnionym jest podjęcie przedmiotowej 
uchwały. 
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