
UCHWAŁA NR XXVII/205/2020 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 1 grudnia 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego 
w Kotlarni oraz wysokości opłat 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712), Rada Gminy Bierawa 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Kotlarni, 
określonych w załączniku do uchwały nr XIII/113/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 2 grudnia 
2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz 
wysokości opłat. 

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/205/2020 

Rady Gminy Bierawa 

z dnia 1 grudnia 2020 r. 

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Kotlarni 

lp. Rodzaj opłaty wysokość 
opłaty brutto  

w zł 
Za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie 
zwłok i prochów w grobie ziemnym, bez prawa 
murowania: 

 

1) pod grób pojedynczy 300,00 

2) pod grób rodzinny (poziomy) 450,00 

1. 

3) pod grób o wymiarach 80 x 80 cm 200,00 

Za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie 
zwłok i prochów w grobie ziemnym murowanym: 

 

1) pod grób o wymiarach 1,40 x 2,50 m 600,00 

2) pod grób o wymiarach 2,00 x 2,50 m 900,00 

2. 

3) pod grób o wymiarach 80 x 80 cm 400,00 

Za przedłużenie prawa do nienaruszalności grobu  na 
dalsze 20 lat 

 

1) za grób pojedynczy 300,00 

2) za grób rodzinny (poziomy) 450,00 

3. 

3) za grób o wymiarach 80 x 80 cm 200,00 

4.  Za korzystanie z domu przedpogrzebowego wraz  
z chłodnią (za dobę) 

40,00  
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