
UCHWAŁA NR XXXIV/271/17 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 11 września 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie 

Gminy Santok. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z poźn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. 

o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 573) Rada Gminy Santok uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy 

Santok w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Na cmentarzach komunalnych pobiera się następujące opłaty: 

1) za miejsce grzebalne pod grób ziemny zwykły pojedynczy i głębinowy 

2) za każde miejsce grzebalne pod grób ziemny rodzinny w poziomie niezależnie od głębokości grobu 

3) za miejsce grzebalne pod grób dziecka do lat 6 

4) za każde miejsce rezerwowe (do dnia pochówku lub na 20 lat) 

5) za każde miejsce pod grób murowany jednomiejscowy 

6) za wykup miejsca pod grób murowany dwumiejscowy (w pionie) 

7) za wykup miejsca pod grób murowany wielomiejscowy (w poziomie) 

8) za każdy pochówek w grobie murowanym dwumiejscowym i wielomiejscowym 

9) za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania ekshumacji i prac kamieniarskich 

10) za przedłużenie opłaty na następne 20 lat 

2. Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych będzie wywieszony na na tablicach

 informacyjnych przy wejściach na teren cmentarzy, dostępne w Urzędzie Gminy Santok - Referat 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

§ 3. 1. Likwidacja grobu poprzedzona będzie informacją umieszczoną na grobie co najmniej 6

 miesięcy przed terminem likwidacji. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się 

protokół. 

2. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie lub sprawujących opiekę 

nad mogiłą. 

3. Groby murowane przeznaczone do pomieszczenia zwłok lub szczątków więcej niż jednej osoby nie 

podlegają opłatom za kolejne 20 lat. 

§ 4. Kwoty opłat podanych w załączniku do niniejszej uchwały są kwotami netto, do których dolicza się 

podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi stawkami. 

§ 5.  Traci moc uchwała Nr XXX/163/08 Rady Gminy Santok z dnia 18.12.2008r. w sprawie ustalenia 

regulaminu i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Damian Kochmański 



 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/271/17 

Rady Gminy Santok 

z dnia 11 września 2017 r. 

Stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Santok 

Lp Rodzaj opłaty Cena netto w zł 

1 Za miejsce grzebalne pod grób ziemny zwykły pojedynczy i głębinowy (na 20 lat) 250,00 

2 Za każde miejsce grzebalne pod grób ziemny rodzinny w poziomie niezależnie od 

głębokości grobu (na 20 lat) 

250,00 

3 Za miejsce grzebalne pod grób dziecka do lat 6 (na 20 lat) 100,00 

4 Za każde miejsce rezerwowe  (do dnia pochówku lub na 20 lat) 150,00 

5 Za miejsce pod grób murowany jednomiejscowy przeznaczony do pomieszczenia 

zwłok jednej osoby lub urny zawierajacej szczątki ludzkie powstałe w wyniku 

spopielenia zwłok (na 20 lat) 

300,00 

6 Za wykup miejsca pod grób murowany dwumiejscowy (w pionie) 400,00 

7 Za wykup miejsca pod grób murowany wielomiejscowy (w poziomie) 600,00 

8 Za każdy pochówek w grobie murowanym dwumiejscowym i wielomiejscowym 150,00 

9 Za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania ekshumacji lub prac 

kamieniarskich 

50,00 

 


