
            

                                              U C H W A Ł A  Nr XXXII/260/10                  

XXXII/260/10                  

                                                 Rady Gminy w Siennicy 

                                          z dnia  28 października 2010 roku 
 

w sprawie:  opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Siennicy. 

 
      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku             

o samorządzie gminnym  / tj. Dz. U. z 2001 roku  Nr  142, poz. 1591 z późn. zm./  oraz art. 4 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /  Dz. U. z 1997 r. 

Nr 9, poz. 43 z późn. zm./ Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje: 

                                                           § 1 
 

1. Ustalić opłatę za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Siennicy w wysokości: 

    1)  Przeznaczone na grób ziemny przez okres 20 lat:                                                                                                                           

          1/  pojedynczy  jednopoziomowy                        110,00 zł                    

          2/  pojedynczy dwupoziomowy                           140,00 zł                   

          3/  podwójny jednopoziomowy                           170,00 zł                    

          4/  podwójny  dwupoziomowy                             240,00 zł                   

          5/ dziecięcy do 7-miu lat                                        80,00 zł 

    2) Przeznaczone na grób murowany przez okres 30 lat: 

          1/ pojedynczy jednopoziomowy                         140,00  zł                    

          2/ pojedynczy dwupoziomowy                            220,00  zł                    

          3/ podwójny jednopoziomowy                            260,00  zł                     

          4/ podwójny dwupoziomowy                              310,00  zł                                          

2.  Opłata określona w   § 1 ulega podwyższeniu o: 

     1) 300% za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Siennicy dla osób 

          spoza gminy, 

           2) 200% w przypadku  opłaty z tytułu dzierżawy, przez okres 30 lat, gruntów 

                przeznaczonych na groby rezerwowe dla osób z terenu gminy. 

     3) 400% w przypadku opłaty z tytułu dzierżawy, przez  okres  30 lat, gruntów 

         przeznaczonych na groby rezerwowe dla osób spoza terenu gminy. 

                                                        §  2 
 

Opłaty o których mowa w  § 1 podwyższa się o obowiązujący podatek VAT. 

                                                        §  3 

                                                                             
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

                                                        §  4 
 

Traci moc uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 grudnia 2006 roku               

w sprawie opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Siennicy. 

                                                       §  5 
 

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

Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2011 roku. 

 



                            


