
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 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz.974, Nr 173, poz. 1218), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.  
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679, 
zm. z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 199, 
poz. 1937)  

 
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 dorosłej ( grób zwykły ) – 386,00 złotych netto ( 413,02 
złotych z podatkiem VAT ). 

2) pochowanie dziecka – 50% stawki wymienionej w pkt.1 – tj. 193,00 złotych netto  
( 206,51 złotych z podatkiem VAT ). 

3) pochowanie zwłok osoby dorosłej ( grób głębokościowy ) - 579,00 złotych netto  
( 619,53 złotych z podatkiem VAT ). 

 
§ 2 

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

1) opłata za miejsce na cmentarzu - 45,00 złotych netto ( 48,15 złotych z podatkiem 
VAT ). 

2) opłata za postawienie pomnika – 55,00 złotych netto ( 58,85 złotych z podatkiem 
VAT ). 

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

 
 

§ 3 
1. Ustalić opłatę za przedłuŜenie korzystania z miejsca na cmentarzach komunalnych na 

dalsze 20 lat w wysokości 45,00 złotych netto ( 48,15 złotych z podatkiem VAT ). 
2. Opłaty te obowiązują równieŜ za przedłuŜenie korzystania przez kolejne 20 lat z grobów 

istniejących w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały. 
 
 



§ 4 
Ustalić stawkę jednorazowej opłaty za udostępnienie kaplicy na cmentarzu komunalnym w 
Branicach w wysokości 60,00 złotych netto ( 64,20 złotych z podatkiem VAT ). 
 
 

§ 5 
Traci moc uchwała Nr 37/266-77/01 Zarządu Gminy Branice z dnia 18 grudnia 2001 roku  
w sprawie ustalenia stawek za usługi pogrzebowe i cmentarne na cmentarzach komunalnych 
w Gminie Branice. 
  

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 


