
UCHWAŁA NR XXXI/220/2009 
RADY GMINY ZARSZYN 

z dnia 30 lipca 2009 r. 
 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzach 
komunalnych w Nowosielcach 
 

Na podstawie art., 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz. U.  z 2001. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 
43 z póŜn. zm.) Rada Gminy Zarszyn uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się następujące opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzach komunalnych 
w Nowosielcach, a to: 

1. opłata za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych:  
a) grób jednomiejscowy                                                   500,00 zł 
b) grób dwumiejscowy  pionowy                                  550,00 zł 
c) grób dwumiejscowy poziomy                                                       650,00 zł 
d) grób dla dziecka do lat 6                                              150,00 zł 
e) za kaŜde następne miejsce             300,00 zł 
f) grób dla zwłok ekshumowanych                                  200,00 zł 

2. odnowienie opłaty za miejsce na cmentarzu w grobie ziemnym po upływie      
     20 lat: 

a) za  grób jednomiejscowy             150,00 zł 
b) za grób dwumiejscowy pionowy            200,00 zł 
c) za grób dwumiejscowy poziomy                                                  250,00 zł 
d) za grób dziecka do 6 lat             100,00 zł 

3. rezerwacja miejsca na cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych: 
a) jednomiejscowych                     500,00 zł 
b) dwumiejscowych  poziomy            550,00 zł 
c) dwumiejscowy pionowy                                                               650,00 zł 

4. za miejsce pod grobowiec na okres 99 lat: 
a) pojedynczy jednomiejscowy (2 trumny piętrowo)                     1500,00 zł 
b) podwójny dwumiejscowy (4 trumny piętrowo)        2000,00 zł 

5. odnowienie opłaty za grobowiec na 99 lat: 
a) pojedynczy jednomiejscowy (2 trumny piętrowo)                     1300,00 zł 
b) podwójny  dwumiejscowy i więcej                                            1700,00 zł  

6. opłata za wjazd w celu wykonania ekshumacji płacona przez podmiot  
    wykonujący usługę               250,00 zł 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn 
  

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


