
UCHWAŁA NR VIII/62/15  
RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 

z dnia 29 czerwca 2015 r. 
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza oraz z domu przedpogrzebowego na 

cmentarzu komunalnym w Bolkowie. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z cmentarza oraz z domu 
przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bolkowie: 

1) jednorazowy wjazd na cmentarz pojazdem - 60 zł + 8% VAT 
2) przechowywanie zwłok w chłodni (za 1 dobę) - 130 zł + 8% VAT 
3) przechowywanie zwłok w domu przedpogrzebowym (za 1 dobę) - 130 zł + 8% VAT 
4) miejsce na grób ziemny pojedynczy mały, przeznaczony do pochówku dziecka do lat 6 - na okres 

20 lat lub przedłużenie na następne 20 lat - 150 zł + 8% VAT 
5) miejsce na grób pojedynczy, ziemny lub murowany - na okres 20 lat lub przedłużenie na następne 

20 lat - 410 zł + 8% VAT 
6) rezerwacja miejsca na grób pojedynczy, ziemny lub murowny - na okres 20 lat - 550 zł + 8% VAT 
7) miejsce na grób rodzinny ziemny, przeznaczony do złożenia dwóch trumien - na okres 20 lat lub 

przedłużenie na następne 20 lat - 460 zł + 8% VAT 
8) miejsce na grób rodzinny ziemny, przeznaczony do złożenia trzech lub czterech trumien - na okres 

20 lat lub przedłużenie na następne 20 lat - 600 zł + 8% VAT 
9) miejsce na grób murowany, przeznaczony do złożenia więcej niż jednej trumny - 600 zł + 8% VAT 
10) miejsce na urnę w kwaterze urnowej - 150 zł + 8% VAT 
11) rezerwacja miejsca na urnę w kwaterze urnowej - 150 zł + 8% VAT 
12) utrzymanie terenu cmentarza (koszenie traw, sprzątanie alejek, wywóz nagromadzonych śmieci, 

utrzymanie szaletu, pobór wody) - na okres 20 lat lub przedłużenie na następne 20 lat - 200 zł + 8% 
VAT 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa. 
§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/113/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 stycznia 2012 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza oraz z domu przedpogrzebowego na cmentarzu 
komunalnym w Bolkowie. 

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