
UCHWAŁA NR XXXIX/369/17
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na Cmentarzu Komunalnym w Sędziszowie Małopolskim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)  i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827) oraz art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 912)

Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie gruntu pod groby ziemne i grobowce na Cmentarzu 
Komunalnym w Sędziszowie Małopolskim na okres 20 lat:

L.p. Rodzaj grobu Kwota brutto w zł
1. Miejsce pod grób ziemny jednoosobowy                            

i wieloosobowy w pionie dla osoby dorosłej
150,00 zł

2. Miejsce pod grób ziemny dwuosobowy w poziomie dla 
osób dorosłych

300,00 zł

3. Miejsce pod grób ziemny dla dzieci do lat 12 100,00 zł
4. Miejsce pod grób ziemny urnowy 100,00 zł
5. Miejsce pod grób murowany (grobowiec) jednoosobowy 

i dwuosobowy w pionie dla osoby dorosłej.
350,00 zł

6. Miejsce pod grób murowany (grobowiec) dwuosobowy 
dla osób dorosłych w poziomie.

600,00 zł

7. Miejsce pod grób murowany (grobowiec) czteroosobowy 
dla osób dorosłych w pionie, dwupoziomowy.

600,00 zł

8. Miejsce pod grób murowany (grobowiec) wieloosobowy 
dla osób dorosłych przeznaczony do pochówku więcej 
niż 4 osób.

1200,00 zł

9. Miejsce pod grób murowany (grobowiec)  dla dzieci do 
lat 12

200,00 zł

§ 2. Za pozostawienie grobu na dalsze 20 lat – opłaty tak jak w § 1.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do odstąpienia od pobierania opłat, o których mowa 
w § 1, w przypadku gdy pogrzeb odbywa się na koszt Gminy Sędziszów Małopolski

§ 4. Poboru opłat, których mowa w § 1 dokonuje jednostka zarządzająca cmentarzem komunalnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/211/09 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Małopolskim.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, 
Budownictwa i Komunikacji.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sędziszowie Młp.

mgr Jerzy Kiebała
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