
UCHWAŁA NR XVI/131/16
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i domu pogrzebowego na terenie Gminy 
Grodków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.1) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.2), Rada Miejska w Grodkowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Postanowienia uchwały mają na celu ochronę mienia komunalnego, utrzymania estetyki i czystości 
cmentarzy komunalnych, domu pogrzebowego i ich otoczenia.

§ 2. 1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Grodków:

1) opłata za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych i murowanych, wynosi za:

a) grób pojedynczy – 250 zł,

b) grób mały (dzieci do 6 lat) – 100 zł,

c) grób urnowy – 50 zł,

d) grób rodzinny dwumiejscowy – w których trumny mają być składane obok siebie – 400 zł;

2) odnowienie opłat za miejsca na cmentarzu w grobach ziemnych i murowanych na kolejne 20 lat wynosi za:

a) grób pojedynczy – 250 zł,

b) grób mały (dzieci do 6 lat) – 100 zł,

c) grób urnowy – 50 zł,

d) grób rodzinny dwumiejscowy – w których trumny mają być składane obok siebie – 400 zł.

2. Opłata z tytułu dokonania dochówku do istniejącego grobu ziemnego i murowanego wynosi 
odpowiednio 50% opłat z ust. 1 pkt 1.

3. Opłata za korzystanie z Domu Pogrzebowego wynosi 50 zł za dobę.

4. Opłata za wjazd samochodem na cmentarz – 50 zł, z wyłączeniem wjazdu w dniu pogrzebu.

5. Rezerwacja miejsca na cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych i murowanych wynosi 
odpowiednio jak opłaty w ust. 1 pkt 1.

6. Wszystkie opłaty zawierają należny podatek VAT.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

1] Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890
2] Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890
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