
UCHWAŁA NR XLVI/645/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu. 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XV/235/2019 
Rady Miasta Kalisza z dnia 24 października 2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego 
w Kaliszu dodaje się w § 12 „Opłaty za korzystanie z cmentarza” nowy ust. 4 o treści: 

„4. W przypadku wniesienia za życia opłaty rezerwacyjnej za udostępnienie miejsca grzebalnego 
i niewykorzystania jej w całości, podlega ona zaliczeniu na poczet opłaty pobranej przez administrację cmentarza 
w dniu założenia grobu tj. przy pierwszym pochówku w tym grobie. Wysokość opłaty za pozostałe lata do 
pełnego okresu dokonanej rezerwacji umniejsza wartość opłaty pobieranej za zachowanie założonego grobu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

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

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych
„utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony.”

Obowiązujące przepisy prawa nakładają na zarządcę cmentarza obowiązek pobierania opłaty za pochowanie
zwłok, potwierdzającej nabycie prawa do grobu. Jest to opłata o charakterze publicznym, której wysokość
ustalona jest na podstawie uchwały właściwych organów samorządu terytorialnego. Dla Cmentarza
Komunalnego w Kaliszu wysokość tej opłaty jak i innych opłat związanych z usługami cmentarnymi została
ustalona w Uchwale Rady Miejskiej Kalisza Nr XXII/302/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku. Regulamin
Cmentarza Komunalnego reguluje natomiast w §12 „Opłaty za korzystanie z cmentarza” zasady pobierania
opłat za usługi cmentarne. Tym samym w Regulaminie Cmentarza Komunalnego należy wskazać okoliczności
dopuszczające możliwość rozliczenia opłaty za rezerwację miejsca pod przyszły grób z opłatą pobieraną przez
zarządcę cmentarza w dniu założenia grobu tj. przy pierwszym pochówku w tym grobie. Taka zasada
rozliczenia opłat cmentarnych jest obecnie praktykowana przez zarządców cmentarzy gdyż uznaje się, że
rezerwacja miejsca pochówku ulega przekształceniu z mocy prawa w prawo do grobu. Wprowadzenie nowych
zapisów będzie korzystne dla osób, które dokonały rezerwacji miejsca i wniosły za nią płatności, a nie
wykorzystały pełnego czasu tej rezerwacji.

Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o podjęcie przez Radę Miasta Kalisza przedmiotowej uchwały.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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