
UCHWAŁA NR XI/73/2015
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/157/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za 
korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2013 r. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku 
o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 roku, Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala 
co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/157/2012 r., z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 
ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy przez dopisanie w pozycji XII opłaty za 
korzystanie z lodówki do przechowywania ciał zmarłych 50 zł (za każdą rozpoczętą dobę).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy:
E. Popek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 3170



Załącznik do Uchwały Nr  XI/73/2015  

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 lipca 2015 r. 

CENNIK OPŁAT
obowiązujących na terenie cmentarza komunalnego Gminy Głuszyca

I Opłaty za udostępnienie miejsc grzebalnych na groby ziemne 
na okres 20 lat:

a Grób pojedynczy dziecinny ( do 6 lat) 160
b Grób urnowy ( 1 miejscowy) 200
c Grób pojedynczy 280
d Grób głębinowy dwumiejscowy 520
e Grób rodzinny dwumiejscowy w poziomie 560
II Opłaty za udostępnienie miejsc grzebalnych na groby 

murowane na okres 20 lat:
a Grób pojedynczy dziecinny ( do 6 lat) 240
b Grób urnowy ( 1 miejscowy) 280
c Grób pojedynczy 480
d Grób głębinowy dwumiejscowy 920
e Grób rodzinny dwumiejscowy w poziomie 960
III Opłaty za rezerwację miejsc grzebalnych pod grób ziemny - 

pobierane zgodnie z pkt. I
X

IV Opłata z tytułu dokonania pochówku kolejnej zmarłej osoby, 
urny lub szczątków ludzkich pochodzących z ekshumacji do 
istniejącego grobu ziemnego i murowanego

180

V Opłata z tytułu pochówku szczątków ludzkich pochodzących 
z ekshumacji do nowego grobu jest pobierana zgodnie z pkt. 
I i II

X

VI Opłata prolongacyjna za przedłużenie prawa do utrzymania 
grobu przez następne 20 lat, jest pobierana zgodnie z ust. 1 i 
2

X

VII Zezwolenie na postawienie nagrobka kamiennego lub 
murowanego na grobie ziemnym lub murowanym

160

VIII Za pochowanie kolejnej urny w grobie urnowym ziemnym 
lub murowanym

80

IX Opłaty za jednorazowy wjazd na cmentarz, niezwiązany 
z pierwszorazowym postawieniem nagrobka pojazdem:

a Osobowym ( nie dotyczy pojazdów oznakowanych) 40
b Innym niż wymienione w pkt. a ( nie dotyczy pojazdów 

administratora oraz pojazdów świadczących usługę na jego 
rzecz)

160

X Opłata za korzystanie z kaplicy 100
XI Opłata za utrzymanie cmentarza ( na 20 lat) 200
XII Opłata za korzystanie z lodówki do przechowywania ciał 

zmarłych      ( za każdą rozpoczętą dobę)
50
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