
UCHWAŁA NR XX/133/2016
RADY GMINY JASŁO

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Jasło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 
1515 ze zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. 2011 r., Nr 
45, poz. 236 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kwoty opłat za wykup miejsc grzebanych na cmentarzach komunalnych 
funkcjonujących na terenie Gminy Jasło:

1) grób ziemny pojedynczy dla dziecka do lat 6 – 80 zł;

2) grób ziemny pojedynczy, w którym składa się trumnę – 170 zł;

3) grób ziemny pojedynczy, w którym składa się urnę – 120 zł;

4) grób ziemny rodzinny – 250 zł;

5) grób ziemny wielournowy – 180 zł;

6) grób murowany pojedynczy, w którym składa się trumnę – 200 zł;

7) grób murowany pojedynczy, w którym składa się urnę – 160 zł;

8) grób murowany rodzinny – 300 zł;

9) grób murowany wielournowy – 200 zł;

10) grobowiec murowany rodzinny – 600 zł.

2. Opłaty, o których mowa w §1 ust. 1, uiszcza się na okres 20 lat licząc od dnia wykupu miejsca grzebalnego.

3. Opłata za wykup miejsc grzebalnych, o których mowa w §1 ust. 1, bez przyjęcia zwłok na cmentarz 
(rezerwacja) powiększana jest o 50%.

§ 2. 1. Ustala się następujące kwoty opłat za adaptację istniejącego grobu na grób innego rodzaju na 
cmentarzach komunalnych funkcjonujących na terenie Gminy Jasło:

1) adaptacja grobu ziemnego pojedynczego na grób ziemny rodzinny – 130 zł;

2) adaptacja grobu murowanego pojedynczego na grób murowany rodzinny – 150 zł;

3) adaptacja grobu ziemnego pojedynczego na grób murowany pojedynczy –130 zł;

4) adaptacja grobu ziemnego rodzinnego na grób murowany rodzinny – 150 zł;

5) adaptacja grobu ziemnego pojedynczego na grób murowany rodzinny – 200 zł.

2. Możliwość adaptacji grobu, o której mowa w §2 ust. 1, uzależniona jest od istniejących warunków 
gruntowych, wodnych oraz lokalizacyjnych danego grobu.

3. Opłata za adaptację grobu, o której mowa w §2 ust. 1, nie ma wpływu na bieg terminu o którym mowa w §1 
ust. 2.

§ 3. 1. Ustala się następujące kwoty opłat za usługi dodatkowe wykonywane na cmentarzach komunalnych 
funkcjonujących na terenie Gminy Jasło:

1) przechowanie trumny ze zwłokami w kaplicy cmentarnej – 50 zł / doba

2) opłata ryczałtowa za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach oraz za wywóz odpadów – opłata 
pobierana przy każdym przyjęciu zwłok na cmentarz komunalny oraz przy przedłużeniu okresu użytkowania 
grobu – 150 zł

2. Opłata, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 2, nie jest pobierana w przypadku rezerwacji miejsca grzebalnego, o 
którym mowa w §1 ust. 3.
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§ 4. Opłaty, o których mowa w §1 ust. 1 i 3, §2 ust. 1 oraz §3 ust. 1 zawierają podatek VAT.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 7. Traci moc uchwała Nr LIII/372/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za 
wykup miejsca na cmentarzach komunalnych w miejscowości Warzyce, Osobnica i Szebnie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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