
UCHWAŁA NR XII/96/2019
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne pobieranych na cmentarzach komunalnych 
w Gminie Pokój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2019 poz. 712 z późn. zm.), Rada Gminy Pokój uchwala 
co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w Gminie Pokój, jak 
w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Opłaty o których mowa w ust. 1 pobiera zarządca cmentarza.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki
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Załącznik do uchwały Nr XII/96/2019

Rady Gminy Pokój

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Lp. Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty Wysokość opłaty
z podatkiem Vat

I. Opłata za miejsce grzebalne na cmentarzu tradycyjny
pochówek w trumnie i urna
1. grób pojedynczy 20 lat 108,00 zł
2. grób podwójny 20 lat 162,00 zł
3. grób dziecięcy (dziecko do lat 6) 20 lat 54,00 zł
4. grób ziemny urnowy (wielkość grobu dziecięcy) 20 lat 54,00 zł

II. Opłata eksploatacyjna na pokrycie kosztów prac
porządkowych
1. grób pojedynczy 20 lat 216,00 zł
2. grób podwójny 20 lat 324,00 zł
3. grób dziecięcy 20 lat 116,64 zł
4. grób ziemny urnowy 20 lat 116,64 zł

III. Opłata za przedłużenie prawa do grobu
1. grób pojedynczy 20 lat 108,00 zł
2. grób podwójny 20 lat 162,00 zł
3. grób dziecięcy 20 lat 54,00 zł
4. grób ziemny urnowy 20 lat 54,00 zł

IV. Opłata za rezerwację miejsca na cmentarzu z prawem
użytkowania przez okres 20 lat od dnia pierwszego
pochówku
1. grób pojedynczy 20 lat 448,20 zł
2. grób podwójny 20 lat 672,84 zł
3.grób ziemny urnowy 20 lat 242,03 zł

V. Opłata za uzyskanie zezwolenia na postawienie nagrobka
1. pomnik grób pojedynczy jednorazowa 319,68 zł
2. pomnik grób podwójny jednorazowa 392,04 zł
3. pomnik grób dziecięcy jednorazowa 126,36 zł
4. pomnik grób ziemny urnowy jednorazowa 126,36 zł

VI. Opłata za wynajęcie przechowalni zwłok 1 doba 27,00 zł
VII. Opłata za wynajęcie przechowalni zwłok dla osób spoza

terenu gminy Pokój
1 doba 86,40 zł

VIII. Opłata za wjazd na cmentarz firmy zewnętrznej
(kamieniarskich i inne)

jednorazowa 17,28 zł

IX. Opłata za postawienie ławki jednorazowa 10,80 zł
X. Opłata za ekshumację jednorazowa 54,00 zł
XI. Opłata za utwardzenie terenu przy grobie (ułożenie kostki

brukowej)
jednorazowa 10 zł /m2

XII. Opłata za wykonanie robót na cmentarzach bez zezwolenia jednorazowa 100,00 zł
XIII. Opłata za każde dochowanie urny do istniejącego grobu jednorazowa 54,00 zł
XIV. Opłata za każde dochowanie po 20 latach do istniejącego

grobu
na 20 lat 108,00 zł

XV. Opłata za wymianę nagrobka jednorazowa 319,68 zł
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