
UCHWAŁA NR III/32/19
RADY GMINY TERESPOL

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie opłat związanych z pochowaniem zwłok na cmentarzu komunalnym w Koroszczynie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. 506) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.) Rada Gminy Terespol uchwala, co następuje: 

§ 1. § 1. Ustala się opłaty związane z pochowaniem zwłok na cmentarzu komunalnym w Koroszczynie 
w Gminie Terespol: 

1) za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób ziemny, bez prawa budowy grobu murowanego, 
z możliwością dochówku urnowego: 

a) pojedynczy - 600 zł, 

b) pojedynczy dla dziecka do 6 lat - 100 zł, 

c) pojedynczy dla urny - 200 zł, 

d) rodzinny (dwumiejscowy w pionie) - 600 zł;

2) za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób murowany, z możliwością dochówku urnowego: 

a) pojedynczy - 1 000 zł, 

b) pojedynczy dla dziecka do 6 lat - 150 zł, 

c) pojedynczy dla urny - 400 zł, 

d) rodzinny (dwumiejscowy w pionie) - 1 000 zł;

3) za udostępnienie niszy kolumbarium, z możliwością dochówku - 3 000 zł; 

4) za czynności administracyjne oraz za korzystanie z terenu i urządzeń cmentarza: 

a) za nadzór nad pochówkiem - 50 zł, 

b) za nadzór nad ekshumacją - 100 zł, 

c) przechowanie zwłok w chłodni za każdą rozpoczętą dobę - 80 zł, 

d) korzystanie z kaplicy cmentarnej za każdą rozpoczętą godzinę - 100 zł, 

e) korzystanie z terenu cmentarza w celu przeprowadzenia ceremonii i pochówku - 100 zł, 

f) korzystanie z terenu cmentarza w celu prowadzenia prac budowlanych i kamieniarskich- 50 zł;

5) za zachowanie grobu ziemnego (po upływie 20 lat) na kolejne lata - 1/20 opłaty za każdy rok według 
rodzaju grobu.

§ 2. Do ustalonych opłat należy doliczać obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mieczysław Romaniuk
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Uzasadnienie
Kompetencja Rady polega na ustalaniu opłat za pochowanie, do których należą wymienione w projekcie 
uchwały rodzaje opłat. Przy ustalaniu zaproponowanych opłat wzięto pod uwagę miejsce pochówku, długość 
korzystania z miejsca, rodzaju grobu jak i koszty do poniesienia na utrzymanie cmentarza tj. administowania 
(księgi i inne dokumenty), nadzorowanie pochówku, nadzorowanie ekshumacji, murowania grobu, koszty 
utrzymania czystości i porządku, w tym opłaty za odpady, wodę, energię elektryczną, prace pielęgnacyjne), 
wytyczenie grobów wg planu zagospodarowania cmentarza. Zaproponowane wysokości opłat nie odbiegają od 
opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych. 
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