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UCHWAŁA NR XXVI/169/12
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 23 października 2012 r.
w sprawie opłat za usługi na cmentarzach komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) - Rada Miejska w Bobowej uchwala
co następuje:
§ 1. Wprowadzić na cmentarzach komunalnych następujące opłaty za usługi:
1) za miejsce pod grobowiec pojedynczy z piwniczką - 242 zł
2) za miejsce pod grobowiec podwójny – 363 zł
3) za miejsce pod grobowiec dla czterech osób – 605 zł
4) za miejsce pod grobowiec dla sześciu osób - 968 zł
5) za miejsce grobowca do lat 50 – 50 % ceny grobowca w wyżej wymienionych punktach ( punkt od 1 do 4)
6) za miejsce pod nagrobek podwójny – 303 zł
7) za miejsce pod nagrobek pojedynczy – 182 zł
8) za miejsce nagrobka do lat 20 – 50% ceny nagrobka w wyżej wymienionych punktach ( punkt od 6 do 7)
9) za miejsce pod grób ziemny – 121 zł
10) za wykopanie grobu, ułożenie trumny, uformowanie nagrobka, obsługa pogrzebu – 484 zł
11) za rozbiórkę nagrobka, wykopanie grobu, ułożenie trumny, ułożenie nagrobka – 545 zł
12) za otwarcie grobowca i zamknięcie grobowca ze silikonowaniem – 303 zł
13) białkowanie grobowca – 61 zł
14) wylewanie wody – 61 zł
15) wykopanie grobu dla dziecka – 121 zł
16) przechowywanie zwłok w chłodni 1 doba – 121 zł
17) przechowywanie zwłok w kaplicy 1 doba – 61 zł
18) obsługa pogrzebu - 121 zł
§ 2. Do usług wymienionych w § 1 zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.
§ 3. Cennik opłat za miejsce na cmentarzu i usługi cmentarne wywiesić na bramach cmentarnych, tablicach
ogłoszeń w miejscowości Bobowa, Stróżna i Jankowa.
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/86/07 Rady Gminy Bobowa z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie opłat za
usługi na cmentarzach komunalnych.
§ 5. Wykonanie uchwały zaleca się Burmistrzowi Bobowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

