
Uchwała Nr XLIX/269/10 
Rady Gminy Branice 
z dnia 27 kwietnia 2010 r.  

 
w sprawie zmiany uchwały  w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za 

korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w gminie Branice 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 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 
późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Branice  
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Zmienić treść §2 uchwały Rady Gminy Branice Nr XXX/155/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w 
sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na 
cmentarzach komunalnych w gminie Branice, dodając w ust. 1 punkty 2 i 3. nadając jednostce 
redakcyjnej nowe następujące brzmienie: 
„1. Ustalić opłaty za miejsce na cmentarzach komunalnych w gminie Branice w następującej 
wysokości: 

1) opłata za udostępnienie miejsca do pochówku za wyjątkiem grobu dziecięcego - 60,00 
złotych netto (64,20 złotych z podatkiem VAT). 

2) opłata za udostępnienie miejsca do pochówku pod grób dziecięcy - 30,00 złotych netto 
(32,10 złotych z podatkiem VAT). 

3) opłata za rezerwację miejsca do pochówku pod grób - 120,00 złotych netto (128,40 
złotych z podatkiem VAT). 

2. Opłata określona w §2 ust. 1 wnoszona jest za okres 20 lat, liczony od dnia wniesienia 
opłaty za miejsce na cmentarzach komunalnych.” 
 

§2 
 

Zmienić treść §3 ust. 1 uchwały Rady Gminy Branice Nr XXX/155/08 z dnia 25 listopada 
2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na 
cmentarzach komunalnych w gminie Branice nadając mu nowe następujące brzmienie: 
„Ustalić opłatę za przedłużenie korzystania z miejsca na cmentarzach komunalnych lub 
przedłużenie rezerwacji miejsca do pochówku na dalsze 20 lat w wysokości – 60,00 złotych 
netto (64,20 złotych z podatkiem VAT ).” 
 

§3 
 

Zmienić treść §4 uchwały Rady Gminy Branice Nr XXX/155/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w 
sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na 
cmentarzach komunalnych w gminie Branice, oznaczając dotychczasową treść jako ustęp 1., 
dodając ust. 2. i nadając jednostce redakcyjnej nowe następujące brzmienie: 
„1. Ustalić stawkę opłaty za udostępnienie kaplicy na cmentarzu komunalnym w Branicach w 
wysokości 60,00 złotych netto za każdą rozpoczętą dobę (64,20 złotych z podatkiem VAT). 
2. Ustalić opłatę za wjazd samochodem lub mechanicznymi pojazdami budowlanymi na teren 
cmentarzy komunalnych: 

1) w związku z budową grobu murowanego (grobowca) w wysokości – 150,00 
złotych netto (160,50 złotych z podatkiem VAT ). 



2) w związku z rozbiórką, wykonaniem i montażem nagrobka lub płyty nagrobkowej 
– 20,00 złotych netto (21,40 złotych z podatkiem VAT). 

 
§4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
 

§5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


