
UCHWAŁA NR VII/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego przy ul. Generała Stanisława 
Maczka w Brodnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 712) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego przy ul. Generała Stanisława 
Maczka w Brodnicy ustala się następujące opłaty:

1) opłatę za korzystanie z miejsca pod grób ziemny przez okres 20 lat bez prawa murowania grobowca:

a) grób jednomiejscowy 480,00 zł,

b) grób głębinowy 780,00 zł,

c) grób dziecięcy (do lat 6) 230,00 zł,

d) grób na urny 305,00 zł;

2) opłatę za korzystanie z miejsca pod grobowiec murowany przez okres 90 lat:

a) grobowiec jednomiejscowy (zajęte 1 pole grzebalne) 800,00 zł,

b) grobowiec dwumiejscowy z możliwością pochowania

dwóch trumien w pionie (zajęte 1 pole grzebalne) 1500,00 zł,

c) grobowiec dwumiejscowy lub wielomiejscowy z możliwością

pochowania dwóch trumien obok siebie (zajęte 2 pola grzebalne) 2400,00 zł;

3) opłatę za dochowanie trumny lub urny 130,00 zł;

4) opłatę za rezerwację miejsca grzebalnego za życia bez prawa budowy

grobowca lub ustawiania pomnika do 20 lat 420,00 zł;

5) opłatę za czynności związane z wytyczeniem miejsca do ustawienia pomnika

lub wybudowania grobowca zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza 300,00 zł;

6) opłatę za wydłużenie terminu zachowania nienaruszalności grobu w związku z dochowaniem w wysokości 
stanowiącej iloczyn stawki opłaty w przeliczeniu za 1 rok (określonej w pkt 1) i różnicy lat pomiędzy 
rokiem, w którym minie dwadzieścia lat od daty pochowania, a rokiem, do którego grób był opłacony.

§ 2. Określone w §1 opłaty zawierają podatek VAT.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/321/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2009 r. 
w sprawie ustalenia opłat za prawo do wykorzystania miejsca do pochówku na Cmentarzu Komunalnym przy 
ul. Targowej w Brodnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Artur Dombrowski
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