
UCHWAŁA NR IX/79/15
RADY GMINY BRANICE

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

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 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić opłaty za usługi pogrzebowe na cmentarzach komunalnych w gminie Branice w następującej 
wysokości:

1) pochowanie zwłok osoby w grobie zwykłym – 450,00 złotych, z zastrzeżeniem treści pkt 3;

2) pochowanie zwłok osoby w grobie głębokościowym – 650,00 złotych, z zastrzeżeniem treści pkt 3;

3) pochowanie zwłok dziecka w wieku do lat 6 bez względu na rodzaj grobu – 200,00 złotych;

4) pochowanie urny w grobie ziemnym bez względu na wiek osoby – 180,00 złotych.

§ 2. 1. Ustalić opłaty za miejsce na cmentarzach komunalnych w gminie Branice w następującej wysokości:

1) opłata za miejsce do pochówku w grobie pojedynczym ziemnym z wyjątkiem grobu dziecięcego, o którym 
mowa w punkcie 4 – 150,00 złotych;

2) opłata za miejsce do pochówku w grobie pojedynczym murowanym z wyjątkiem grobu dziecięcego, o którym 
mowa w punkcie 4 – 250,00 złotych;

3) opłata za miejsce do pochówku w grobie podwójnym poziomym murowanym (grobowiec) z wyjątkiem grobu 
dziecięcego, o którym mowa w punkcie 4 – 1000,00 złotych;

4) opłata za miejsce pod grób dziecięcy dziecka w wieku do lat 6 bez względu na rodzaj grobu – 90,00 złotych;

5) opłata za rezerwację miejsca do pochówku pod grób pojedynczy ziemny z wyjątkiem grobu dziecięcego, 
o którym mowa w punkcie 4 – 300,00 złotych;

6) opłata za rezerwację miejsca do pochówku pod grób pojedynczy murowany z wyjątkiem grobu dziecięcego, 
o którym mowa w punkcie 4 – 400,00 złotych;

7) opłata za rezerwację miejsca do pochówku pod grób podwójny poziomy murowany (grobowiec) z wyjątkiem 
grobu dziecięcego, o którym mowa w punkcie 4 – 1500,00 złotych.

2. Opłaty określone w §2 ust.1 pkt 1-2 oraz pkt 4-7 pobierane są za okres 20 lat licząc od dnia wniesienia 
opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego do pochowania zwłok i prochów.

3. Opłata określona w §2 ust. 1 pkt 3 pobierana jest jednorazowo za bezterminowe wykorzystywanie miejsca.

§ 3. 1. Ustalić opłaty za przedłużenie korzystania z miejsca na cmentarzach komunalnych w gminie Branice po 
upływie pierwszego okresu 20 lat w następującej wysokości:

1) grób pojedynczy ziemny z wyjątkiem grobu dziecięcego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 4 – 150,00 złotych;

2) grób pojedynczy murowany z wyjątkiem grobu dziecięcego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 4 – 250,00 
złotych;

3) grób dziecięcy, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 4 – 90,00 złotych.

2. Zaległe opłaty za korzystanie z miejsc grzebalnych pobierane są w wysokości 1/20 opłaty wymienionej w §3 
ust.1 pkt 1-3 za każdy rozpoczęty zaległy rok, licząc od pierwszego nieopłaconego roku.

3. Opłaty określone w ust. 1 pobierane są za okresy 20 lat od dnia ich wniesienia.

§ 4. Ustalić opłatę za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w gminie Branice w następującej 
wysokości:
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1) opłata za udostępnienie kaplicy pogrzebowej na Cmentarzu Komunalnym w Branicach w wysokości – 64,80 
złotych za każdą rozpoczętą dobę.

§ 5. Ustalić stawkę jednorazowej opłaty za dodatkowe usługi prowadzone na cmentarzach komunalnych 
w gminie Branice w następującej wysokości:

1) nadzór nad pracami kamieniarskimi i budowlanymi – 40,00 złotych;

2) nadzór nad ekshumacją – 50,00 złotych.

§ 6. Wszystkie opłaty ujęte w §1-§5 są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w dniu wykonania usługi.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXX/155/08 Rady Gminy Branice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w gminie Branice.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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