
 UMOWA UGODY  NR        ......................... 

   

Zawarta w dniu    ..............................  pomiędzy  Gminą Dębno NIP 597-162-76-49 

reprezentowaną przez Burmistrza Dębna Piotra Downara zwanym w dalszej treści 

niniejszej umowy „WŁADAJĄCYM” – mieniem cmentarza we wsi ………………….. 

a 

Panią/Panem      
............................................................................................................................ 

zamieszkałą/ym 
............................................................................................................................ 

legitymująca/y się dowodem osobistym ...................................................................   

PESEL …………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

zwanym /zwaną w dalszej treści umowy „Zobowiązanym/Zobowiązaną” w sprawie 

rozłożenia na raty opłaty za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Dębno ustalonej 
uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie.  

§ 1 

Przed zawarciem umowy ustalono na podstawie zapisu w księdze pochówków, istnienie 

zobowiązań wobec Gminy wg stanu na dzień ……………………….............  a w szczególności : 

- opłata za miejsce pod grób  ................                                          ................. zł 

                                                                                       

                                                          Razem                                  ..................zł 

Słownie :  

............................................................................................................................ 

§ 2 

 Zobowiązania określone w § 1 Zobowiązany będzie spłacał w …….. ratach w wysokości : 

............... pierwsza rata, płatna w terminie do dnia  ........................ 

............... druga rata, płatna w terminie do dnia ........................... 

............... trzecia rata, płatna w terminie do dnia ............................ 

............... czwarta rata, płatna w terminie do dnia ............................ 

............... piąta rata, płatna w terminie do dnia ............................ 

  

  



 

§ 3 

Zmiana sytuacji materialnej Zobowiązanego może pozwolić na skrócenie terminu 

wypełnienia zobowiązań zawartych w niniejszej umowie, poprzez proporcjonalne 

zwiększenie wysokości rat. 

  

§ 4 

Zobowiązany poświadcza oraz potwierdza, iż zobowiązania wynikające z zawartej 
umowy-ugody będzie wypełniał w wyznaczonych terminach. 

 

§ 5 

Nie spłacenie w uzgodnionym terminie którejkolwiek z rat spowoduje rozwiązanie umowy 
w trybie natychmiastowym i powrót do poprzedniego stanu prawnego. 

Z chwilą rozwiązania umowy, Władający cmentarzem podejmie działania wynikające z 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U.Nr 47, 
poz. 298 z 19972r. ze zm.) , tj. wykorzystanie grobu do nowego pochówku 

 

§ 6 

Inne uwarunkowania i uwagi : 

1/ data zawarcia umowy – ugody rozpoczyna naliczania okresu 20 lat, po upływie którego 
należy ponowić opłatę za korzystnie z cmentarzy 

2/ przy dokonywaniu wpłat należy podać (powołać się na numer niniejszej umowy-ugody, 

podać nazwisko zmarłego i numer grobu, którego opłata dotyczy) 

3/ ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

   

§ 7 

Umowę – ugody sporządzona została w 3 egzemplarzach dwa dla Władającego, jeden dla 

Zobowiązanego 

 

          ZOBOWIĄZANY                                                           WŁADAJĄCY 

 

...............................................                           .................................................. 

  

 


