
UCHWAŁA NR …………………… 

RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia …………………………. 

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ulicy 

Sokołowskiej  

 

Na podstawie art.  art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 ze zm.) Rada Miasta Golubia-

Dobrzynia uchwala co następuje:  

§ 1.  

1. Ustala się opłaty za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sokołowskiej w Gminie 

Miasto Golub-Dobrzyń w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Opłaty, wskazane w ust. 1, należy powiększyć o kwotę odpowiadającą podatkowi od towaru i usług. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr LIX/309/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 września 2010 w 

sprawie cen za usługi cmentarne obowiązujące na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sokołowskiej. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

  



Załącznik do uchwały  

Nr ………………… 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia  

z dnia ………………  

 

 

Opłaty za usługi cmentarne 

 

1. Wykopanie grobu dla osoby dorosłej wraz z wstępnym uformowaniem mogiły: 

a.  w okresie letnim       - 300,00 zł 

b. w okresie zimowym (od 01.10.-31.03)    - 375,00 zł 

2. Wykopanie grobu dla dziecka (do lat 6), wraz z wstępnym uformowaniem mogiły: 

a.  w okresie letnim       - 135,00 zł 

b.  w okresie zimowym (od 01.10.-31.03)    - 180,00 zł 

3. Korzystanie z miejsca na grób ziemny przez okres 20 lat bez prawa murowania grobowca: 

a. Grób jednomiejscowy       - 420,00 zł  

b. Grób dwumiejscowy      - 975,00 zł 

c. Każde dodatkowe miejsce      - 675,00 zł 

d. Grób dla dziecka (do lat 6)     - 105,00 zł 

e. Grób na urny       - 175,00 zł 

4. Korzystanie z miejsca na grobowiec murowany przez okres 20 lat bez prawa murowania 

grobowca: 

a. Grobowiec jednomiejscowy (2 trumny)    - 1200,00 zł 

b. Grobowiec dwumiejscowy ( 4 trumny)    - 2400,00 zł 

5. Dopłata do kosztów utrzymania cmentarza  za postawienie pomnika w wysokości: 

a. Nagrobek jednomiejscowy      - 300,00 zł 

b. Nagrobek dwumiejscowy     - 450,00 zł 

c. Nagrobek dla dziecka       - 150,00 zł 

6. Budowa grobowca w stanie surowym      - 3000,00 zł 

7. Opłata za korzystanie z wody oraz za wywóz odpadów (opłata jednorazowa na 20 lat, liczona 

od chwili pochowania zmarłego)     - 500,00 zł 

8. Opłata formalno-prawna za:      - 25,00 zł 

a. Wydanie zgody na wymianę nawierzchni, remont grobu murowanego, 

b. Wydanie zgody na otwarcie grobu murowanego w celu uporządkowania jego wnętrza 

i sprawdzenie zamknięcia grobu murowanego z płytą poziomą,  

c. Wydanie zgody na wjazd na teren cmentarza samochodem dostawczym  w celu 

postawienia nagrobka,  

d. Inne czynności związane ze sprawdzeniem, przygotowaniem do pogrzebu przez 

wykonawcę dla istniejącego grobu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

Na Podstawie 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) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i 

chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 ze zm.) Rada Miasta Golubia Dobrzynia 

uchwala opłaty na korzystanie z cmentarza. W związku z przejęciem administrowania 

cmentarza komunalnego położonego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Sokołowskiej, przez Urząd 

Miasta Golubia-Dobrzynia, ustala się opłaty za usługi cmentarne. Ostatnia uchwała regulująca 

te opłaty podjęta była w 2010 r. w związku z powyższym dokonuje się korekt w opłatach. 


