UCHWAŁA NR XL/257/13
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013,
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu:
1) Za miejsca grzebalne na okres 20 lat:
a) Miejsce na urnę 51 zł.
b) Miejsce dziecięce 107 zł.
c) Miejsce pojedyncze 214 zł.
d) Miejsce podwójne w pionie 321 zł.
e) Miejsce podwójne w poziomie 428 zł.
2) Za miejsca w poziomie pod grobowiec na okres 100 lat:
a) Miejsca pod grobowiec pojedynczy 1337 zł.
b) Miejsca pod grobowiec podwójny 2675 zł.
c) Za każde kolejne miejsce 1337 zł.
3) Za każde następne miejsce w pionie w grobowcu na okres 100 lat 214 zł.
4) Za pochówek w grobowcu 200 zł.
5) Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego:
a) Za wykopanie dołu pod urnę i zasypanie urny 160 zł.
b) Za wykopanie i zakopanie grobu dla dziecka 321 zł.
c) Za wykopanie i zakopanie grobu pojedynczego 642 zł.
d) Za wykopanie i zakopanie grobu podwójnego w pionie 800 zł.
e) Za wykopanie i zakopanie grobu podwójnego w poziomie 900 zł.
6) Zezwala się rodzinie zmarłego na wykopanie grobu we własnym zakresie pod nadzorem zarządcy
cmentarza.
7) W przypadku upływu uprzednio opłaconego czasu za miejsce na cmentarzu, do opłat za kolejne 20 lat za
istniejące miejsce pochówku stosuje się stawki określone w pkt 1.
8) Za rezerwację miejsca na cmentarzu oraz jego wykup na 20 lat od daty rezerwacji stawkę opłat
określonych w pkt 1 zwiększa się o 100%.
§ 2.
Opłatę określoną w §1 za miejsce oznaczone numerem ewidencyjnym należy dokonać w kasie Urzędu
Gminy, bądź na ręce zarządcy cmentarza.
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§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.
§ 4.
Traci moc uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie:
ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2014r.

Przewodniczący Rady
Gminy Radziechowy Wieprz
Marian Motyka
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