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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez „Cmentarz Miejski” 
w Białymstoku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 5591)) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 679) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LX/836/22 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za 
usługi świadczone przez „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4208) w załączniku do 
uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się ust. 3 tabeli cennika; 

2) ust. 12 i ust. 13 tabeli cennika otrzymują brzmienie: 

12. Opłata za udostępnienie miejsca pod grób murowany (wieloosobowy) 
o wymiarach 1,30 x 2,50 m 

5000,00 

13. Opłata za udostępnienie miejsca pod grób murowany (wieloosobowy) 
o wymiarach 2,40 x 2,50 m 

7700,00 

3) w wierszu pomiędzy ust. 13 i ust. 14 tabeli cennika wyrazy: „POKŁADNE (nie dotyczy grobów murowanych)” 
zastępuje się wyrazami: „OPŁATA UZUPEŁNIAJĄCA (nie dotyczy grobów murowanych)”; 

4) w ust. 14 tabeli cennika skreśla się pkt 03. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, 

poz. 1079 i poz. 1561. 
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Uzasadnienie 

W dniu 26.09.2022 r. Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr LX/836/22 w sprawie ustalenia opłat za usługi 
świadczone przez „Cmentarz Miejski” w Białymstoku. 

Wojewoda Podlaski w ramach czynności nadzorczych wszczął postępowanie (pismo nr NK-II.4131.154.2022.ES 
z dnia 26.10.2022 r.) w sprawie stwierdzenia częściowej nieważności uchwały. Jako podstawę wszczęcia 
postępowania wskazano istotne naruszenie art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) poprzez nieuprawnione: 

- ustalenie opłaty z tytułu terminowego (okres 99 lat) używania grobów murowanych jednomiejscowych 
(ust. 12 tabeli dotyczący miejsca pod grób murowany o wymiarach 1,30 x 2,50 m na okres 99 lat), 

- ustalenie opłaty czasowej za grób murowany wieloosobowy (ust. 13 tabeli), 

- unormowanie kwestii związanych z prawem do dysponowania miejscem grzebalnym, tj. ustalenie opłat 
związanych z korzystaniem z terenu cmentarza w celu prowadzenia prac takich jak: budowa nagrobka (ust. 3 i 14 
pkt 03 tabeli), 

- użycie w uchwale zwrotu "pokładne", które nie zostało zdefiniowane na poziomie ustawowym. 

Prezydent Miasta pismem z dnia 27.10.2022 r. zobowiązał się w ramach autokontroli do przedstawienia pod obrady 
Rady Miasta projektu uchwały zmieniającej ww. uchwałę w zakwestionowanym zakresie, informując jednocześnie, 
że grób murowany wskazany w ust. 12 tabeli jest grobem wielomiejscowym, gdzie zwłoki chowane są w głąb. 
„Cmentarz Miejski” w Białymstoku nie posiada grobów murowanych jednomiejscowych. 

Mając na uwadze powyższe niezbędne jest podjęcie uchwały zmieniającej cennik, zgodnie z przedkładanym 
projektem.  
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