
 Uchwała Nr 3/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych 

cmentarza parafialnego w Cieszanowie, przekazanego w administrację  

Gminie Cieszanów. 
  

 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, 

 poz. 295 z późn. zm.) 

 

Rada Miejska w Cieszanowie  

 uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się stawki opłat za korzystanie z terenu i urządzeń cmentarza grzebalnego 

 w Cieszanowie w wysokościach ustalonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 

Rady Miejskiej w Cieszanowie. 

§ 4 

Traci moc dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie  Nr 99/XI/2003 z dnia 

 15 grudnia 2003 r. w tej sprawie. 

 § 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Załącznik nr 1  

                                                                                                                      do uchwały Nr 3/XLVII/2010 

                                                                                                                      Rady Miejskiej w Cieszanowie 

                                                                                                             z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

 

 

Stawki opłat za korzystanie z terenu i urządzeń cmentarnych 

cmentarza grzebalnego w Cieszanowie 

  

 

I. Opłata za rezerwację miejsca na cmentarzu – okres rezerwacji 20 lat: 

1. grób ziemny pojedynczy ……………………………………...350,00 zł 

2. grób ziemny dziecinny ………………………………………..200,00 zł 

3. grób murowany jednomiejscowy  ……………………………..400,00 zł 

4. grób murowany dwumiejscowy ………………………………700,00 zł 

5. grób murowany powyżej trzech trumien ……………………1.000,00 zł 

  

   

II. Opłata za przedłużenie rezerwacji miejsca na cmentarzu na kolejne 20 lat: 

1. grób ziemny pojedynczy ………………………………………350,00 zł 

2. grób ziemny dziecinny ………………………………………...200,00 zł 

3. grób murowany jednomiejscowy  ……………………………...400,00 zł 

4. grób murowany dwumiejscowy ……………………………....600,00 zł 

5. grób murowany powyżej trzech trumien  ……………………...800,00 zł

  

 


