
UCHWAŁA NR XIV.111.2020 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Domaszowicach oraz 
urządzeń cmentarnych 

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 13, art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 4, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 712) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Domaszowicach oraz urządzeń 
cmentarnych określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XIII.101.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Domaszowicach oraz ustalenia opłat za korzystanie 
z Cmentarza Komunalnego w Domaszowicach oraz urządzeń cmentarnych, tj. domu przedpogrzebowego na 
Cmentarzu Komunalnym w Domaszowicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Krzysztof Białkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XIV.111.2020

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA KOMUNALNEGO W DOMASZOWICACH
ORAZ URZĄDZEŃ CMENTARNYCH

§ 1. 1. Ustala się opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Domaszowicach dalej zwanego
Cmentarzem w następujących wysokościach:

1) Za dwudziestoletnie korzystanie z miejsca pod grób ziemny pojedynczy:

a) dla osoby dorosłej - 100,00 zł

b) dla dziecka do lat sześciu - 50,00 zł

2) Za rezerwację jednego dodatkowego miejsca pod grób ziemny pojedynczy na okres 20 lat - 200,00 zł

3) Za przedłużenie korzystania z miejsca pod grób ziemny pojedynczy lub przedłużenie rezerwacji takiego
miejsca na okres 20 lat - 100,00zł

4) Za dwudziestoletnie korzystanie z miejsca pod grób murowany (grobowiec) pojedynczy lub za przedłużenie
korzystania z miejsca pod grób murowany (grobowiec) pojedynczy - 200,00zł

5) Za rezerwację jednego dodatkowego miejsca pod grób murowany (grobowiec) pojedynczy lub przedłużenie
rezerwacji - 300,00zł

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 obowiązują również za przedłużenie korzystania przez kolejne
20 lat z grobów istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz za przedłużenie rezerwacji na kolejne
20 lat miejsc zarezerwowanych przez dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Opłaty za korzystanie z miejsc pod grób dokonuje się po okazaniu aktu zgonu.

§ 2. Opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych i inne:

1) Wynajęcie kaplicy cmentarnej na dobę - 65,00zł

2) Opłata za grunt pod urządzenia rabatki, ławki (za 1m²) - 10,00zł

3) Opłata za ekshumację - 50,00zł

4) Opłata za nieterminowe opłacenie grobu (powyżej dwóch lat) - 30,00zł
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