
UCHWAŁA NR XVIII/133/20
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych 
na terenie gminy Tuchola

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.),

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych, będącymi 
dochodami Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi - zarządcy cmentarza komunalnego w Tucholi, 
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do opłat, wskazanych w ust. 1, doliczony został należny podatek od towarów i usług VAT, zgodnie 
z odrębnymi przepisami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Tracą moc: uchwała Nr IV/35/90 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 września 1990 r. w sprawie 
uruchomienia cmentarza komunalnego na osiedlu Rudzki Most I w Tucholi  wraz z uchwałami zmieniającymi 
tj.: uchwała Nr. XXXV/302/93 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 czerwca 1993 r. oraz uchwała Nr 
XLI/371/97 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 września 1997 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Joppek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 lutego 2020 r.

Poz. 788



Załącznik do uchwały Nr XVIII/133/20

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Cennik opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Tucholi

Lp
. Rodzaj opłaty Cena brutto 

(zł)
GROBY POJEDYNCZE na okres 20 lat
1. Miejsce pod grób ziemny jednomiejscowy 260,00
2. Miejsce pod grób jednomiejscowy murowany 480,00
GROBY GŁĘBINOWE na okres 20 lat

1. Miejsce pod grób głębinowy ziemny dla dwóch trumien składanych jedna nad 
drugą lub w poziomie 480,00

2. Miejsce pod grób głębinowy murowany dla dwóch trumien składanych jedna nad 
drugą lub w poziomie 810,00

GROBY DZIECIĘCE na okres 20 lat

1. Miejsce pod grób pojedynczy lub głębinowy dla zwłok dziecka do 6 lat 50 % opłaty 
za miejsce

GROBY MUROWANE (grobowce)
1. Grobowiec (1 miejsce) 500,00
2. Po upływie 20 lat należy uiścić opłatę za utrzymanie porządku na cmentarzu 500,00
URNY
1. Miejsce pod grób w celu pochowania URNY 130,00
3. Dochowanie URNY do istniejącego grobu 200,00
OPŁATY POZOSTAŁE

1. Utrzymanie cmentarza - jednorazowa opłata za dwudziestoletni okres obejmująca 
m.in.: korzystanie z wody, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych 140,00

2. Wjazd na cmentarz pojazdem samochodowym, nie związanym z pochówkiem 50,00
OPŁATY ZA POSTAWIENIE POMNIKA
1. Grób jednomiejscowy ziemny 380,00
2. Grób jednomiejscowy murowany 480,00
3. Grób dwumiejscowy ziemny 580,00
4. Grób dwumiejscowy murowany 820,00
5. Grób dziecięcy (do 6 lat) 240,00
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