
 

UCHWAŁA NR 112/XIV/VI/2012 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 23 marca 2012 roku 

 
w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego 

w SmaŜynie, Gmina Linia. 
 
 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 z  późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. 

Nr 118 poz. 687 z późn. zm.) RADA GMINY LINIA  uchwala, co następuje: 

 
 
      § 1 
 

Ustala się następujące stawki na terenie Gminy Linia z tytułu korzystania z cmentarza 
komunalnego: 
 

1) za miejsce pod grób: 

a) jedna kwatera zwykła: 92 zł netto +VAT według obowiązujących przepisów      

b) jedna kwatera pogłębiona: 175 zł netto +VAT według obowiązujących przepisów   

c) dla dziecka w wieku poniŜej 7 lat: 

- jedna kwatera zwykła: 50 zł +VAT według obowiązujących przepisów   

- jedna kwatera pogłębiona: 105 zł +VAT według obowiązujących przepisów   

2) za miejsce z wyboru po uzyskaniu zgody wójta gminy: 

a) jedna kwatera zwykła:.290 zł +VAT według obowiązujących przepisów      

b) jedna kwatera pogłębiona: 575 zł +VAT według obowiązujących przepisów     

3) na przedłuŜenie uŜytkowania miejsca grobu na dalsze 20 lat: 115 zł +VAT według 

obowiązujących przepisów      

4) za wcześniejszy wykup miejsca pod grób: 

a) jedna kwatera zwykła: 230 zł +VAT według obowiązujących przepisów      

b) jedna kwatera pogłębiona: 405 zł +VAT według obowiązujących przepisów      

5) za zezwolenie na postawienie pomnika: 

a) jedna kwatera: 350 zł +VAT według obowiązujących przepisów      



b) dla dziecka w wieku poniŜej 7 lat: 75 zł +VAT według obowiązujących przepisów      

6) za zezwolenie na postawienie grobowca: 

a) jednomiejscowego: 810 zł +VAT według obowiązujących przepisów      

b) dwumiejscowego: 1.300 zł +VAT według obowiązujących przepisów      

c) trzymiejscowego i więcej: 1.300 zł +VAT według obowiązujących przepisów      

 

§ 2 

 

Ustala się opłatę zryczałtowaną: 

1) za korzystanie z wody bieŜącej i usuwanie nieczystości: 115 zł +VAT według 

obowiązujących przepisów      

2) za wykopanie mogiły, zasypanie i prowizoryczne uformowanie: 

a) mogiły zwykłe: 175 zł +VAT według obowiązujących przepisów      

b) mogiły pogłębione: 290 zł +VAT według obowiązujących przepisów      

3) za wjazd na teren cmentarza zakładu kamieniarskiego: 60 zł +VAT według 

obowiązujących przepisów      

 

§ 3 

 

Traci moc uchwały Nr 44/VII/V/2007 Rady Gminy Linia z dnia 19 czerwca 2007 roku               

w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w SmaŜynie, Gmina 

Linia. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 


