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Poz. 128
UCHWAŁA NR XLVI/376/2017
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 827) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, które stanowią załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego do ustalania stawek opłat w latach następnych,
w tym ustalania rodzaju opłat i ich wysokości.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/250/2001 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 listopada
2001 r. w sprawie stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Kędzierski

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Poz. 128

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/376/2017
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Lp.

Wyszczególnienie

I. Opłaty za udostępnianie miejsc pochówku na 20 lat
1. Miejsce do pochówku dla dziecka do lat 6 (wym. 1,2m x 0,6m)
Miejsce podstawowe na grób ziemny jednopoziomowy (wym. 2m x
2.
1m) bez prawa rezerwacji dodatkowych miejsc
Miejsce na grób ziemny na dwie i więcej trumien w głąb (wym. max.
3.
(2,3m x 1,3m)
Miejsce na grób ziemny podwójny (dwa miejsca obok siebie) na dwie
4.
i więcej trumien w głąb (2,3m x 1,3m)
5. Miejsce na grób ziemny na jedną urnę (wym. 0,6m x 0,4m)
6. Miejsce na grób urnowy ziemny (wym. 1m x 1m)
II. Opłaty za udostępnianie miejsc pochówku
Miejsce na grób inhumacyjny* murowany niezależnie od ilości pięter
1.
w głąb) (wym. 2,4m x 1,3m)
Miejsce na grób inhumacyjny* murowany podwójny (dwa miejsca
2.
obok siebie) niezależnie od ilości pięter w głąb) (wym. 2,4m x 2,6m)
Grób inhumacyjny* murowany niezależnie od ilości pięter w głąb)
3.
(wym. 2,4m x 1,3m)
Grób inhumacyjny* murowany podwójny (dwa miejsca obok siebie)
4.
niezależnie od ilości pięter w głąb) (wym. 2,4m x 2,6m)
III. Opłaty za dochowanie do grobów określonych w części I
1.

Opłata za każde dochowanie do opłaconego inhumacyjnego* grobu
ziemnego oraz pochowanie w miejscu zarezerwowanym

2.

Opłata za dochowanie prochów i szczątków ludzkich w urnie do
opłaconego grobu urnowego

Cmentarz
w Lidzbarku
Warmińskim
(opłata w zł)

Cmentarz
w Sarnowie
(opłata w zł)

330,00

225,00

630,00

450,00

787,50

560,00

1 260,00

900,00

225,00
450,00

165,00
330,00

3 000,00

1 470,00

6 000,00

2 940,00
3 950,00
7 900,00

1/20 opłaty określonej w dziale I
pkt 2 lub 3,za każdy rok do
pełnych 20 lat
225,00

165,00

1/20 opłaty za grób określonej
w dziale I pkt 3,za każdy rok do
pełnych 20 lat
IV. Opłaty eksploatacyjne za groby murowane na następne 20 lat po 20 latach od ostatniego pochówku
Grób inhumacyjny* murowany niezależnie od ilości pięter w głąb)
1.
787,50
560,00
(wym. 2,4m x 1,3m)
Grób inhumacyjny* murowany podwójny (dwa miejsca obok siebie)
2.
1 575,00
1 120,00
niezależnie od ilości pięter w głąb) (wym. 2,4m x 2,6m)
V. Opłaty pozostałe
1. Zezwolenie na postawienie nagrobka na grobie dziecka
50,00
50,00
2. Zezwolenie na postawienie nagrobka na grobie pojedynczym
100,00
100,00
3. Zezwolenie na postawienie nagrobka na grobie podwójnym
200,00
200,00
4. Korzystanie z domu przedpogrzebowego (za jedną dobę)
90,00
90,00
5. Wjazd na teren cmentarza
37,80
37,80
Kaucja gwarancyjna pobierana od wykonawców robót kamieniarskich,
6. budowlanych, murarskich na zabezpieczenie wykonania prac zgodnie
300,00
300,00
z obowiązującymi normami i dla zachowania porządku na cmentarzu
3.

Opłata za każde dochowanie do opłaconego inhumacyjnego* grobu
murowanego

* grób inhumacyjny - grób przeznaczony na pochowanie ciała w trumnie

