
UCHWAŁA NR 109/7/XVIII/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej:

1) za wykupienie miejsca grzebalnego na 20 lat i pochówek w grobie ziemnym:

a) pojedynczym, w którym składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6 – 181 zł,

b) pojedynczym, w którym składa się trumnę ze zwłokami osoby w wieku 6 lat lub starszej  - 504 zł,

c) pojedynczym, w którym składa się urnę ze spopielonymi zwłokami – 63 zł,

d) podwójnym lub potrójnym, w którym stosuje się pochówek zwłok w trumnach piętrowo – 504 zł,

e) podwójnym, w którym trumny będą składane obok siebie na jednym poziomie – 907 zł;

2) za pochówek w grobie pojedynczym murowanym, w którym składa się jedną trumnę ze zwłokami, i 
wykupienie miejsca grzebalnego na 20 lat – 647 zł;

3) za wykupienie miejsca grzebalnego i pochówek w grobie murowanym:

a) pojedynczym, w którym składa się jedną urnę ze spopielonymi zwłokami – 698 zł,

b) zbiorowym, w którym składa się więcej niż jedną urnę ze spopielonymi zwłokami:

- 698 zł - za każdą urnę, lub

- 3203 zł – za cały grób bez względu na ilość urn,

c) podwójnym lub potrójnym, w którym stosuje się pochówek zwłok w trumnach piętrowo – 3203 zł,

d) podwójnym lub poczwórnym, w którym trumny będą składane obok siebie na jednym lub dwóch 
poziomach – 5831 zł;

4) za zachowanie istniejącego grobu po kolejnych okresach 20-o letnich  (zgłoszenie zastrzeżenia przeciw 
ponownemu użyciu grobu do chowania):

a) grób ziemny pojedynczy z trumną ze zwłokami dziecka do lat 6 – 181 zł,

b) grób ziemny pojedynczy z trumną ze zwłokami osoby w wieku 6 lat lub starszej  - 504 zł,

c) grób ziemny podwójny lub potrójny z trumnami umieszczonymi piętrowo – 504 zł,

d) grób ziemny podwójny z trumnami umieszczonymi obok siebie na jednym poziomie – 907 zł,

e) grób murowany pojedynczy z jedną trumną ze zwłokami – 647 zł;

5) za przedłużenie terminu ponad 20 lat, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego 
pochowania (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – Dz.U. z 
2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853):

a) grób ziemny pojedynczy z trumną ze zwłokami dziecka do lat 6 – 9 zł za każdy rok ponad 20 lat,

b) grób ziemny pojedynczy z trumną ze zwłokami osoby w wieku 6 lat lub starszej  - 25 zł za każdy rok 
ponad 20 lat,

c) grób ziemny podwójny lub potrójny z trumnami umieszczonymi piętrowo – 25 zł za każdy rok ponad 
20 lat,

d) grób ziemny podwójny z trumnami umieszczonymi obok siebie na jednym poziomie – 45 zł za każdy 
rok ponad 20 lat,
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e) grób murowany pojedynczy z jedną trumną ze zwłokami – 32 zł za każdy rok ponad 20 lat.

§ 2. Opłaty określone w § 1:

1) obejmują:

a) korzystanie z ujęcia wody,

b) korzystanie z domu pogrzebowego (kaplicy),

c) utrzymanie czystości na cmentarzu (sprzątanie części wspólnej - alejek oraz opróżnienie kontenerów z 
nieczystościami),

d) pielęgnację zieleni na terenie cmentarza,

e) koszt remontu bramy głównej cmentarza;

2) nie obejmują:

a) wykopania i zasypania grobu,

b) wymurowania grobu murowanego.

§ 3. Traci moc:

1) uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 219/6/XXIII/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie opłat za 
korzystanie z cmentarza komunalnego w Iłowej;

2) uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 223/6/XXIV/13 z dnia 27 marca 2013 r. o zmianie uchwały w 
sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Iłowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Artur Mutwil
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