UCHWAŁA NR 290/XV/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby oraz za korzystanie z urządzeń
cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Lubaczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959
r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj.; Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).
Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Ustala się cennik opłat za wykup miejsc pod groby oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na
cmentarzach komunalnych w położonych przy ul. Kościuszki i ul. Cmentarnej w Lubaczowie, w wysokości
określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Opłaty określone w ust. 1 stanowią dochody budżetu miasta Lubaczowa.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej
w Lubaczowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
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Załącznik do Uchwały Nr 290/XV/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Stawki opłat za korzystanie z terenu i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul.
Kościuszki i ul. Cmentarnej w Lubaczowie

1. OPŁATY ZA MIEJSCE NA CMENTARZU ZA PIERWSZE 20 LAT OD DATY POCHÓWKU
a) grób ziemnym jednomiejscowy dla dorosłych,

215 zł

b) grób ziemnym dwumiejscowy dla dorosłych

243 zł

c) grób murowany jednomiejscowy

300 zł

d) grób murowany dwumiejscowy

374 zł

e) grób rodzinny powyżej 2 trumien

1030 zł

f) grób dziecka do lat 6 85,67

129 zł

2. PRZEDŁUŻENIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z GROBU NA CMENTARZU NA DALSZY OKRES 20 LAT
a) grób ziemnym jednomiejscowy dla dorosłych

172 zł

b) grób ziemnym dwumiejscowy dla dorosłych

194 zł

c) grób murowany jednomiejscowy

240 zł

d) grób murowany dwumiejscowy

299 zł

e) grób rodzinny powyżej 2 trumien

824 zł

f) grób dziecka do lat 6

103 zł

3. OPŁATY ZWIĄZANE Z POCHOWANIEM ZMARŁEGO – KOPANIE GROBU I ZASYPANIE
a) wykopanie grobu, zasypanie, uformowanie mogiły – ziemny jednomiejscowy

446 zł

b) wykopanie grobu, zasypanie, uformowanie mogiły – ziemny dwumiejscowy

570 zł

c) wykopanie grobu, zasypanie, uformowanie mogiły – powyżej 2 trumien

642 zł

d) wykopanie grobu, zasypanie, uformowanie mogiły – dziecka do 6 lat

249 zł

e) pochówek w grobie ziemnym

214 zł

f) pochówek w grobowcu lub piwniczce

285 zł

g) pochówek dziecka

106 zł

h) przygotowanie (rozebranie i złożenie) nagrobka lub piwniczki do pochówku

370 zł

i) otwarcie i zamknięcie grobowca

285 zł

j) dodatkowa opłata za wykopanie, zasypanie grobu w okresie zimowym

100 zł

4. OPŁATY ZWIĄZANE Z EKSHUMACJĄ ZWŁOK
a) za ekshumację zwłok do lat 7 od dnia zgonu

685 zł

b) za ekshumację zwłok dziecka do lat 7 od dnia zgonu

385 zł

c) za ekshumację zwłok powyżej 7 lat od dnia zgonu

1027 zł

d) za ekshumację zwłok dziecka powyżej 7 lat od dnia zgonu

754 zł

5. INNE OPŁATY
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a) korzystanie z miejsca w kaplicy – za dobę 11,42

57

b) przechowywanie zwłok w chłodni – za dobę

86

c) opłata za korzystanie z gruntu w celu ustawienia ławeczki na okres 20 lat

200

d) zmiana kwalifikacji grobu pojedynczego ziemnego na grób murowany (piwniczka)

154

e) opłata dobowa za wjazd na cmentarz pojazdami mechanicznymi, wózkiem w celu budowy,
rozbudowy, naprawy nagrobka, grobowca

20

Ujęte w tabeli kwoty są wartościami brutto, zawierającym obowiązujący podatek od towarów i usług.
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