
UCHWAŁA Nr XIX/139/2016 
Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i Domu Przedpogrzebowego na terenie 

Gminy Gołdap
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13 i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. ) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej  (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi 
uchwala, co następuje:                                                                                                  
§ 1.  Uchwala  się  opłaty  za  korzystanie  z  cmentarzy  komunalnych  przy ul.  Gumbińskiej,   ul.  Zadumy 
i ul. Cmentarnej w Gołdapi oraz  w m. Grabowo  w wysokości określonej w tabeli:

Lp.  Wyszczególnienie  Wysokość opłaty w zł 
(wraz z podatkiem VAT)

Groby ziemne ( na okres 20 lat)

1
Opłata za grób ziemny pojedynczy  „opłata za pochówek”
-szerokość 1,00 m, długość 2,00 m

300,00

2
Opłata za grób ziemny rodzinny „opłata za pochówek”
- szerokość 1,80 m, długość 2,00 m

600,00

3
Opłata za grób ziemny pojedynczy dla dziecka do lat 6  „opłata za pochówek”
 - szerokość  0,60 m, długość 1,20 m  

50,00

4
Opłata za grób ziemny pojedynczy na urnę z prochami „opłata za pochówek”
-szerokość 0,50 cm, długość 0,50 m

270,00

Groby murowane 
5 „Opłata za pochówek” jednej osoby (opłata za złożenie trumny) 350,00

6
Opłata za pozwolenie na budowę grobu murowanego pojedynczego
- szerokość 0,80, długość 2,20 m

700,00

7
Opłata za pozwolenie na budowę grobu murowanego rodzinnego
- szerokość 1,70 m, długość 2,20 m 1.400,00

8
Opłata  za  pozwolenie  na  budowę  grobu murowanego pojedynczego  na  urnę  z 
prochami
- szerokość 0,50 m, długość 0,50 m

300,00

Kolumbaria*
9 Opłata za złożenie urny z prochami w kolumbarium „opłata za pochówek” 1.200,00

Rezerwacja miejsca  (na okres 10 lat)
10 Rezerwacja miejsca pod grób ziemny pojedynczy 400,00
11 Rezerwacja miejsca pod grób ziemny rodzinny 800,00
12 Rezerwacja miejsca pod grób z prawem murowania pojedynczy 400,00
13 Rezerwacja miejsca pod grób z prawem murowania rodzinny 800,00
14 Rezerwacja niszy w kolumbarium * 1.400,00

Opłaty za korzystanie z Domu Przedpogrzebowego
15 Udostępnienie sali  ceremonii  pogrzebowych wraz z ewentualnym korzystaniem 

z pomieszczenia na trumny oczekujące wystawienia
50,00 za ceremonię

16 Udostępnienie sali czuwania wraz z przyległym pomieszczeniem socjalnym 150,00 za dobę

 * dotyczy wyłącznie cmentarza przy ul. Zadumy w Gołdapi
    § 2.  W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji,  bądź wykorzystania miejsca zarezerwowanego na 
pochówek przed upływem 10 lat, dotychczasowemu dysponentowi grobu przysługuje zwrot wniesionej opłaty, 
w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu, liczonej jako 1/10 należnej opłaty za każdy rok.

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
      § 4.  Traci moc Uchwała Nr XXXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 lipca 2013 r. r. w sprawie 
ustalenia opłat   za korzystanie z cmentarzy komunalnych przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi i w m. Grabowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Pianka


