
 

 

UCHWAŁA NR XVI/116/19 

RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/106/19 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie 

Regulaminu cmentarzy komunalnych w Łagiewnikach, Ligocie Wielkiej, Sieniawce i Słupicach  

oraz w sprawie ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 712) uchwala się co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/106/19 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 listopada 2019r.  

w sprawie Regulaminu cmentarzy komunalnych w Łagiewnikach, Ligocie Wielkiej, Sieniawce i Słupicach  

oraz w sprawie ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki: 

D. Szachniewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 7802



Załącznik do uchwały Nr XVI/116/19 

Rady Gminy Łagiewniki 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

 

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE CMENTARZY KOMUNALNYCH W ŁAGIEWNIKACH, 

LIGOCIE WIELKIEJ, SIENIAWCE I SŁUPICACH 

§ 1. Ustala się opłaty obowiązujące na terenie cmentarza komunalnego w Gminie Łagiewniki: 

1) za udostępnienie miejsca pod wykonanie pochówku:  

a) miejsce na grób ziemny dla dziecka do lat 6 na okres 20 lat  100,00 

b) miejsce na grób ziemny jednomiejscowy na okres 20 lat  190,00 

c) miejsce na grób ziemny wielomiejscowy na okres 20 lat  440,00 

d) miejsce na grobowiec murowany wielomiejscowy   590,00 

e) miejsce na grobowiec murowany jednomiejscowy na okres 20 lat  440,00 

f) miejsce na grób urnowy  190,00 

2) za korzystanie z urządzeń cmentarnych: 

a) używanie chłodni do 48 godz.   100,00 

b) każda następna doba   50,00 

c) używanie kaplicy  100,00 

W grobach wielomiejscowych opłatę za przedłużenie ważności dokonuje się od daty wykonania 

ostatniego pochówku. 

3) opłata za wjazd na cmentarz komunalny w celu montażu nagrobka – 60,00 zł 

§ 2. Najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem terminu o którym mowa w § 1 pkt 1, osoba 

zainteresowana winna zgłosić zamiar udostępnienia miejsca pod wykonanie pochówku. Opłata z tego tytułu 

winna być uwidoczniona wraz z terminem udostępnienia miejsca na fakturze doręczonej zainteresowanemu 

przez podmiot uprawniony do jej wystawienia. 

§ 3. Powyższe ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT. 
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