
UCHWAŁA NR XIII/99/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi

Na  podstawie art.4 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2018r., 
poz.712 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi określone w cenniku 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Reńska Wieś

Krzysztof Olszowka
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Cennik opłat za korzystanie  

z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi 

 

Lp. Wyszczególnienie rodzaju opłat 
Wysokość opłaty 

brutto (zł) 

1 

a)  

b)  

c) 

d) 

Opłaty pogrzebowe  - pokładne na 20 lat 

grób pojedynczy dziecięcy 

grób pojedynczy  

grób podwójny 

grób murowany rodzinny 

 

       100,00 zł  

270,00 zł 

324,00 zł 

486,00 zł 

2 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Opłaty za zezwolenie na ustawienie nagrobka 

pojedynczego o pow. podstawy do 1,00 m² na grobie ziemnym 

pojedynczego o pow. podstawy do 2,00 m² na grobie ziemnym 

podwójnego o pow. podstawy do 3,60  m² na grobie ziemnym 

pojedynczego o pow. podstawy do 2,00 m² na grobie murowanym 

podwójnego o pow. podstawy do 3,60 m² na grobie murowanym 

 

150,00 zł 

220,00 zł 

450,00 zł 

600,00 zł 

800,00 zł 

3 

 

Rezerwacja miejsca grobowego / Prolongata rezerwacji miejsca 

grobowego (opłaty wnoszone po upływie 20 lat od dnia wykonania 

grobu) 

 

a) Grób dziecięcy  

5 lat 

10 lat 

15 lat 

20 lat 

 

25,00 zł 

50,00 zł 

75,00 zł 

100,00 zł 

b) Grób pojedynczy 

5 lat 

10 lat 

15 lat 

20 lat 

 

67,50 zł 

135,00 zł 

202,50 zł 

270,00 zł 
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c) Grób podwójny 

5 lat 

10 lat 

15 lat  

20 lat 

 

81,00 zł 

162,00 zł 

243,00 zł 

324,00 zł 

d) Grób murowany rodzinny 

5 lat 

10 lat  

15 lat 

20 lat 

 

121,50 zł 

243,00 zł 

364,50 zł 

486,00 zł 

4 

a) 

b) 

Opłata za możliwość dochowania do istniejącego grobu 

urny z prochami 

trumny ze szczątkami 

 

60,00 zł 

100,00 zł 

5 

a) 

b) 

 

c) 

 

d) 

Opłata z tytułu uzgodnień w przypadku czynności 

wjazdu na teren cmentarza pojazdami 

robót budowlanych, remontowych, kamieniarskich, rozbiórkowych, 

ziemnych w tym kopanie grobów przez firmę zewnętrzną 

zagospodarowanie otoczenia grobu w tym utwardzenie nawierzchni, 

montażu ławek, itp. 

robót rozbiórkowych, likwidacji grobu, remontowych i konserwatorskich 

nagrobków, pomników, grobowców 

         54,00 zł 
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