DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 14 września 2017 r.
Poz. 3014
UCHWAŁA NR 120/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej
Przemyśl oraz cennika opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 21 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 912) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (j. t. Dz.U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.).
uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 oraz załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 94/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia
29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej
Przemyśl oraz cennika opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych z późn.zm. (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2011 r. Nr 74 poz. 1318, Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 r. Nr 82, poz. 1397, Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015 r.
poz. 30, Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015 r. poz. 1151) - wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 1:
1) §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Bramy wjazdowe otwarte są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do
15.00 tj. w godzinach pracy administratora cmentarzy. Od 30 października do 2 listopada bramy otwarte są
całodobowo, a w innych dniach w uzgodnieniu i za zgodą administratora. Wjazd na teren cmentarza może
nastąpić wyłącznie za zgodą administratora po uprzednim uiszczeniu opłaty za wjazd określonej w cenniku
opłaty - zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.”; 2) § 16 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Przekwitłe rośliny, uschnięte wieńce, kwiaty oraz inne zbędne elementy związane z dekoracją mogił,
należy umieszczać w przeznaczonych na ten cel koszach i pojemnikach.”;
3) W § 16 po ust. 2. dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W rejonach cmentarzy gdzie ustawione są oznaczone pojemniki przeznaczone do selektywnej
zbiórki odpadów, powstałych na skutek porządkowania i pielęgnacji grobów, powinny być segregowane
oraz umieszczane w pojemnikach przeznaczonych dla danego typu odpadu.”;
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4) W § 28 ust. 4 - 5 otrzymują brzmienie:
„4. Miejsce grzebalne zwolnione po ekshumacji z grobu ziemnego pozostaje do dyspozycji Gminy
Miejskiej Przemyśl. Osobie, od której Gmina Miejska Przemyśl przejęła opłacone miejsce grzebalne,
przysługuje na jej wniosek zwrot niewykorzystanej części opłaty, według stawek obowiązujących w dniu
złożenia wniosku.
5. Miejsce grzebalne zwolnione po ekshumacji z grobu ziemnego zabudowanego nagrobkiem pozostaje
do dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl po uprzednim usunięciu przez dysponenta urządzeń grobu.
Osobie, od której Gmina Miejska Przemyśl przejęła opłacone miejsce grzebalne, przysługuje na jej
wniosek zwrot niewykorzystanej części opłaty, według stawek obowiązujących w dniu złożenia wniosku.”;
5) W § 28 po ust. 7. dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Miejsce grzebalne zwolnione po ekshumacji z grobu ziemnego oraz miejsce grzebalne zwolnione
po ekshumacji z grobu ziemnego zabudowanego nagrobkiem przejęte przez Gminę Miejską Przemyśl,
może być w szczególnych przypadkach użyte do ponownego chowania zmarłych.”;
6) § 31 ust. 2 - 3 otrzymują brzmienie:
„2. Prolongata opłaty miejsca rezerwowego musi nastąpić najpóźniej w terminie do 6 m-cy od ostatniego
dnia obowiązywania dotychczasowej opłaty.
3. Po terminie wyznaczonym w ust. 2 miejsce grzebalne rezerwowe przechodzi na własność Gminy
Miejskiej Przemyśl bez prawa do roszczeń odszkodowawczych. Prawo do prolongaty miejsca może być w
szczególnych przypadkach losowych przywrócone za zgodą administratora cmentarza.”.
2. W załączniku Nr 2:
1) W §1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Opłatę prolongacyjną za pozostawienie nienaruszalności grobu należy bez wezwania uiścić u
administratora cmentarza w terminie do 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia wniesionych opłat cmentarnych
na:
- 20 lat dla grobu ziemnego oraz miejsca niezachowanego,
- 30 lat dla grobu ziemnego zabudowanego nagrobkiem oraz miejsca rezerwowego
niezachowanego obudowanego nagrobkiem,
- 50 lat dla grobu murowanego. Po upływie terminu wygaśnięcia w/w opłat 20, 30 i 50 letnich
są naliczane zaległe opłaty według stawek obowiązujących w dniu wnoszenia zaległej opłaty,
licząc od pierwszego niezapłaconego roku, tak aby była zachowana ciągłość opłaty.”;
2) W §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku wnoszenia opłaty za ponowne udostępnienie miejsca grzebalnego lub prolongatę za
miejsce, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby dysponującej grobem, dopuszcza
się możliwość rozłożenia należności na 12 miesięcznych rat, po spełnieniu warunków określonych w
Uchwale Rady Gminy Miejskiej w Przemyślu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania
ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Miejskiej Przemyśl i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Lucyna Podhalicz

