
UCHWAŁA NR 214/XXXVI/18
RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Gminie Siemyśl

Na podstawie  art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) Rada Gminy Siemyśl 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się  następujące opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Gminie 
Siemyśl:
1) za miejsce na grób ziemny zwykły pojedynczy  - 270,00 zł brutto;
2) za miejsce na grób ziemny podwójny pionowy  - 380,00 zł brutto;
3) za miejsce na grób ziemny podwójny poziomy  - 540,00 zł brutto;
4) za miejsce na grób dla dziecka (ziemny)  - 160,00 zł brutto;
5) za miejsce na grób murowany pojedynczy  - 320,00 zł brutto;
6) za miejsce na grób murowany podwójny pionowy  - 400,00 zł brutto;
7) za miejsce na grób murowany podwójny poziomy  - 500,00 zł brutto;
8) za miejsce na grób murowany dwumiejscowy z dwoma komorami w poziomie (grobowiec 

rodzinny)  - 650,00 zł brutto;
9) za 1 miejsce rezerwowane na 20 lat  - 270,00 zł brutto.

§ 2. Ustala się następujące opłaty dodatkowe za korzystanie z mienia komunalnego:
1) opłata od wykonania jednego nagrobka (pomnika)  - 150,00 zł brutto;
2)  opłata roczna za umieszczenie reklamy na terenie cmentarza za każdy rozpoczęty                             

m2  powierzchni reklamy  - 110,00 zł brutto.
§ 3. Wszystkie kwoty podane w niniejszej uchwale są kwotami brutto - tj. zawierają podatek od 

towarów i usług (VAT).
§ 4. W przypadku pochówków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu 

opłaty, o których mowa w § 1, nie są pobierane.
§ 5. Traci moc uchwała nr 202/XXXIII/05 Rady Gminy Siemyśl z dnia 19 grudnia 2005 r. 

w sprawie  ustalenia opłat za miejsca  grzebalne na cmentarzach w Charzynie i Siemyślu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Pliszka
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