UCHWAŁA NR 72/III/2019
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co nastepuje:
§1
Ustala się opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych w Lublinie zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2
Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr 48/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 72/III/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych w Lublinie:
przy ul. Białej oraz przy ul. Droga Męczenników Majdanka
Podane wartości są kwotami brutto.
I. Miejsca grzebalne:
1. Pod groby ziemne pojedyncze, w których składa się:
Cmentarz: ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Biała
trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6
- na okres 20 lat oraz opłata prolongacyjna

100

trumnę ze zwłokami - pozostałe
- na okres 20 lat oraz opłata prolongacyjna

140

urnę z prochami

540

2. Pod groby murowane pojedyncze, w których składa się:
Cmentarz: ul. Droga Męczenników Majdanka
Aleja główna

Aleja boczna

Wewnątrz kwater

Cmentarz:
ul. Biała

trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6
- na okres 20 lat oraz opłata prolongacyjna

220

170

140

220

trumnę ze zwłokami - pozostałe
- na okres 20 lat oraz opłata prolongacyjna

1060

610

350

1100

urnę z prochami

1200

670

410

1200

3. Pod groby ziemne rodzinne, w których składa się trumny:
Cmentarz: ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Biała
w pionie
w poziomie

dwie

410

każdy kolejny pokład

80

dwie (2x1 pokład w głąb)

610

każdy kolejny poziom

140

Pogłębienie grobu pojedynczego o 1 pokład

220

Opłata prolongacyjna (na okres 20 lat) - w wysokości odpowiadającej ilości pokładów (poziomów)
4. Pod groby murowane rodzinne, w których składa się trumny:
Cmentarz: ul. Droga Męczenników Majdanka

w pionie
w poziomie

Aleja główna

Aleja boczna

Wewnątrz kwater

Cmentarz:
ul. Biała

dwie

2160

1040

490

2160

każdy kolejny pokład

540

350

160

540

dwie (2x1 pokład w głąb)

2530

1330

670

2530

każdy kolejny poziom

800

670

350

800

1330

610

280

1330

Pogłębienie grobu pojedynczego o 1 pokład
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5. Pod groby rodzinne (ziemne i murowane), w których składa się urny:
Cmentarz: ul. Droga Męczenników Majdanka
Aleja główna

Aleja boczna

Wewnątrz kwater

Cmentarz:
ul. Biała

za jeden pokład

1460

800

410

1460

za dochowanie kolejnej urny

280

140

140

280

6. W niszy urnowej:
Cmentarz: ul. Biała
za urnę

2400

II. Korzystanie z obiektów cmentarnych:
1. Kaplica (za pochówek)

250

2. Chłodnia (za dobę)

140

3. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze (za pochówek)

80

4. Sala pożegnań - do 0,5 godziny

90

5. Sala pożegnań - do 1 godziny

150

6. Sala pożegnań powyżej 1 godziny - za każde kolejne 0,5 godziny

50

III. Korzystanie z terenu cmentarza w celu prowadzenia prac:
1. Budowlanych: budowa lub pogłębianie grobu, postawienie lub wymiana nagrobka

200

2. Remontowych i związanych z zagospodarowaniem otoczenia grobu - naprawa grobu,
nagrobka, wykonanie napisów na nagrobku, wykonanie i remont opaski, ustawienie ławki,
inne zagospodarowanie otoczenia grobu

100

3. Porządkowych - prace konserwacyjno-pielęgnacyjne grobów (za miesiąc od wykonawcy usługi)

70

4. Kaucja zabezpieczająca związana z wykonywaniem prac wymienionych w pkt 1 i 3

2000

5. Kaucja zabezpieczająca związana z wykonywaniem prac wymienionych w pkt 2

500
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