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UCHWAŁA NR V/40/2019
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie opłat cmentarnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z 2018 r. poz. 1496 i 1693) i art. 2 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912, zm. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1669), Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się cennik opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Gminie
w miejscowościach Brójce, Chociszewo, Lutol Mokry, Lutol Suchy, Siercz, Stary Dwór, Trzciel:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Czynność
Wykup miejsca na 20 lat i za następne 20 lat – grób ziemny pojedynczy, grób
ziemny wielournowy
Wykup miejsca na 20 lat i za następne 20 lat – grób ziemny pojedynczy dla dziecka
do 6 lat, grób ziemny jednournowy
Wykup miejsca na 20 lat i za następne 20 lat – grób ziemny podwójny
Wykup miejsca – grób murowany pojedynczy, grób murowany wielournowy
Wykup miejsca – grób murowany jednoournowy
Wykup miejsca – grób murowany podwójny (rodzinny)
Wykup miejsca – grobowiec
Rezerwacja miejsca do pochówku - pojedyncze
Rezerwacja miejsca do pochówku - podwójne
Opłata eksploatacyjna na 20 lat (korzystanie z wody, utrzymanie porządku
i czystości, wywóz nieczystości stałych, energia elektryczna itp.) dla każdego
rodzaju grobu
1
Opłata dotyczy rezerwacji miejsca do pochówku – opłata bezzwrotna na okres
20 lat (przed pochówkiem należy wnieść opłatę na 20 lat)
2
Opłata jednorazowa

Trzciel

Obowiązująca
stawka brutto
w zł
204,00
95,00
409,00
1023,00 2
479,00 2
2048,00 2
4096,00 2
204,00 1
409,00 1

343,00
-

§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1. wzrastają corocznie o wskaźnik planowanej inflacji zgodnie ze
średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług podawanym przez prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/263/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie opłat cmentarnych.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzcielu
Jacek Marciniak

