
 
 

UCHWAŁA Nr IV/39/2015 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 5 lutego 2015 r. 

 
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. 

 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz.1072) oraz art. 4 ust.1 
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) 
Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

 § 1.1. Ustala się następujące opłaty netto za korzystanie z cmentarzy komunalnych na 
terenie Gminy Borne Sulinowo: 
1) za miejsce pod grób na cmentarzu dla osoby dorosłej na 20 lat - 300,00 zł; 
2) za miejsce pod grób na cmentarzu dla dziecka na 20 lat - 150,00 zł; 
3) za miejsce pod grobowiec o wymiarach 2,20 m x 1,10 m na 20 lat - 500,00 zł; 
4) za miejsce na prochy zwłok w grobie w urnie na 20 lat - 250,00 zł; 
5) rezerwacja jednego miejsca na cmentarzu pod grób na 5 lat - 200,00 zł; 
6) ponowienie miejsca pod grób na cmentarzu dla osoby dorosłej na kolejne 20 lat - 240,00 zł; 
7) ponowienie miejsca pod grób na cmentarzu dla dziecka na kolejne 20 lat - 120,00 zł; 
8) ponowienie miejsca na prochy zwłok w grobie w urnie na kolejne 20 lat - 200,00 zł; 
9) dochowanie urny do istniejącego grobu - 150,00 zł; 
10) opłata za wjazd na cmentarz dla zakładów kamieniarskich - 50,00 zł. 

2. Zwolnione są od opłat określonych w § 1 ust. 1 pkt 1-10 pochówki przeprowadzane 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 
 3. Do wszystkich stawek podanych w § 1 ust. 1 pkt 1-10 dolicza się podatek VAT według 
aktualnie obowiązującej stawki. 
 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
§ 3. Tracą moc: uchwała Nr XXI/250/2005 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

10 lutego 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz 
uchwała Nr IX/100/2007 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 czerwca 2007r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 Utrzymanie cmentarzy komunalnych jest jednym z zadań własnych gminy. Do realizacji 
tego zadania gmina zawarła w dniu 31.12.2014r. umowę na administrowanie cmentarzami 
komunalnymi połoŜonymi na terenie gminy Borne Sulinowo z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie.  
 Podstawą aktualizacji stawek za korzystanie z cmentarzy komunalnych jest fakt, iŜ 
uchwała nie obejmowała podatku VAT oraz ostatnia aktualizacja w/w opłat była w 2005r. 
Proponowane stawki zostały ustalone przy zachowaniu właściwej proporcji w wysokości opłat za 
poszczególne miejsca grzebalne pod róŜne kategorie grobów. 
 W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 


