
UCHWAŁA NR XXXIX/420/2021 
 

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłaty na cmentarzu gminnym w Słubicach: 

Lp. Rodzaj opłaty cena netto w zł 
1. Grób o wymiarach 1 m x 2 m na okres 20 lat 200,00 
2. Grób dla zwłok dziecka do lat 6 na okres 20 lat 150,00 
3. Rezerwacja jednego miejsca przy grobie na okres 20 lat 1 000,00 
4. Rezerwacja każdego następnego miejsca (dwa i więcej) na okres 20 

lat 
1 400,00 

5. Rezerwacja miejsca głębinowego 170,00 
6. Opłata za grób na kolejne 20 lat 200,00 
7. Opłata za grób na kolejne 20 lat - dziecko do lat 6 150,00 
8. Udostępnienie na okres 50 lat niszy urnowej w kolumbarium 3 000,00 
9. 

Odnowienie opłaty za niszę urnową w kolumbarium Na kolejne 50 lat 
3 000,00 

10. Opłata za wjazd na teren cmentarza w celu postawienia lub remontu 
nagrobka oraz przeprowadzenia prac przy grobie 

50,00 

11. Opłata za wjazd na teren cmentarza w celu pochówku 50,00 
12. Opłata komunalna dla osoby dorosłej na okres 20 lat 1100,00 
13. Opłata komunalna dla dziecka do lat 6 na okres 20 lat 550,00 
14. Nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi pogrzebowe 300,00 
15. Nadzór nad podmiotami przeprowadzającymi usługi ekshumacyjne 300,00 

Do stawek netto doliczany jest obowiązujący podatek VAT. 

§ 2. Traci moc uchwała nr L/387/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Grzegorz Cholewczyński 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej 

organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat 

za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej. Z uwagi na fakt zainicjowania procedury przetargowej, 

dotyczącej wyłonienia Zarządcy Cmentarza Komunalnego w Słubicach, zasadne jest zgodnie 

z w/w przepisem podjęcie uchwały o wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego 

w Słubicach. 
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