UCHWAŁA NR RG.0007.257.2018
RADY GMINY KOWALE OLECKIE
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Kowalach Oleckich
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.13 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130 ) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 827 ) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Kowalach Oleckich w wysokości
określonej w tabeli:
Lp
Wyszczególnienie
.
I. Groby ziemne (za udostępnienie miejsca pochówku na okres 20 lat)
Opłata za grób ziemny pojedynczy
1.
- szerokość 1,00 m, długość 2,00 m
Opłata za grób ziemny rodzinny
2.
- szerokość 1,80 m, długość 2,00 m
Opłata za grób ziemny pojedynczy dla dziecka do lat 6
3.
- szerokość 0,60 m, długość 1,20 m
Opłata za grób ziemny pojedynczy na urnę z prochami
4.
- szerokość 0,50 m, długość 0,50 m
II. Groby murowane
1. „Opłata za pochówek” jednej osoby (opłata za złożenie trumny)
Opłata za pozwolenie na budowę grobu murowanego pojedynczego
2.
- szerokość 0,80 m, długość 2,20 m
Opłata za pozwolenie na budowę grobu murowanego rodzinnego
3.
- szerokość 1,70 m, długość 2,20 m
Opłata za pozwolenie na budowę grobu murowanego pojedynczego na urnę
4. z prochami
-szerokość 0,50 m, długość 0,50 m
III. Zezwolenie na ustawienie pomnika - nagrobka
1. Opłata za postawienie pomnika - nagrobka na grobie dziecka
2. Opłata za postawienie pomnika – nagrobka na grobie pojedynczym
3. Opłata za postawienie pomnika - nagrobka na grobie rodzinnym
IV. Rezerwacja miejsca (na okres 10 lat)
1. Rezerwacja miejsca pod grób ziemny pojedynczy
2. Rezerwacja miejsca pod grób ziemny rodzinny
3. Rezerwacja miejsca pod grób z prawem murowania pojedynczy
4. Rezerwacja miejsca pod grób z prawem murowania rodzinny
5. Rezerwacja miejsca pod grób z prawem murowania na urnę z prochami
V. Opłata za wykonanie innych czynności związanych z obsługą cmentarza
Zezwolenie na wjazd pojazdem mechanicznym np. na potrzebę ekshumowania
1.
zwłok, budowy jednego pomnika – nagrobka
Kaucja gwarancyjna pobierana od wykonawców robót kamieniarskich,
2. budowlanych, murarskich na zabezpieczenie wykonania prac zgodnie
z obowiązującymi normami i dla zachowania porządku na cmentarzu

Wysokość opłaty w zł
300,00
600,00
50,00
200,00
350,00
700,00
1 400,00
300,00
50,00
200,00
300,00
400,00
800,00
400,00
800,00
250,00
50,00 zł
(nie dotyczy pogrzebu)
300,00

§ 2. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji bądź wykorzystania miejsca zarezerwowanego na
pochówek przed upływem 10 lat, dotychczasowemu dysponentowi grobu przysługuje zwrot wniesionej opłaty
w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu liczonej jako 1/10 należnej opłaty za każdy rok.
Zwrot przysługuje za pełne lata.
§ 3. Stawki opłat, o których mowa w § 1, są kwotami brutto i zawierają należny podatek VAT.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowale Oleckie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Truchan
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