
Id: KACAF-PFVGV-IGYWY-RUQWC-PORSN. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR VI/43/2011
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmenatrzy i urządzeń cmentarnych. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. 
o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 1997r .Nr 9, poz. 43 z póżn.zm.) 

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat związanych z chowaniem zmarłych (kwota brutto ): 

1. za groby dla zwłok dorosłych: 

a) wykopanie i zasypanie grobu 656,07 zł. 

b) pochówek w grobowcu 313,20 zł. 

2. za groby dla zwłok dzieci: 

a) wykopanie i zasypanie grobu 226,80 zł. 

b) pochówek w grobowcu 259,20 zł. 

§ 2. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie administracyjnym Gminy 
Łodygowice (kwota brutto). Opłata za udostępnienie miejsca na cmentarzu: 

1. Groby zwykłe za pierwsze i kolejne 20 lat od daty pochówku: 

a) w grobie jednomiejscowym i dwumiejscowym pionie 171,58 zł. 

b) w grobie dwumiejscowym w poziomie 353,27 zł. 

c) w grobie dziecięcym 162,00 zł. 

2. Groby betonowe: 

a) za pierwsze 20 lat od daty budowy grobu: 

- w grobie jednomiejscowym oraz dwumiejscowym w pionie 594,00 zł 

- w grobie dwumiejscowym w poziomie 972,00 zł 

- w grobie dziecięcym 270,00 zł 

b) za każde następne 20 lat: 

- od każdego jednego miejsca w poziomie 332,64 zł 

3. Grobowce: 

a) za pierwsze 20 lat od daty budowy grobowca: 

- jednomiejscowego 1.080,00 zł 

- dwumiejscowego w pionie 1.404,00 zł 

- wielomiejscowego: od każdego miejsca 1.080,00 zł 

b) za każde następne 20 lat: 

- od każdego jednego miejsca w poziomie 332,64 zł 

4. Wprowadza się opłatę za budowę pomnika na terenie cmentarza komunalnego w wysokości 10% wartości 
jego budowy. 
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§ 3. 1. W przypadku wykupienia miejsca dla grobu zwykłego dwumiejscowego w poziomie lub grobu 
betonowego dwumiejscowego w poziomie - rodzinę zmarłego zobowiązuje się do postawienia pomnika również na 
zarezerwowanej kwaterze. 

2. Stawienie pomników na cmentarzu winno być uzgodnienie z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej 
. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Łodygowice Nr V/ 30 / 2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie opłat 
za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędy Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel


