Informujemy, że na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 0007.473.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
16 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń
cmentarnych na terenie Gminy Sulechów w roku 2018 oraz sposób ustalania tych opłat w latach
następnych w związku z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
14 stycznia 2022 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w 2021 r. (M.P. z dnia 19.01.2022 r., poz. 31) w wysokości 5,1% z dniem 26 stycznia 2022 roku
zmianie ulega wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach
komunalnych w Gminie Sulechów:

1. za udostępnienie na cmentarzu miejsca na okres 20 lat:
a) za grób ziemny pojedynczy – netto: 530,87 zł, VAT: 42,47 zł, brutto: 573,34 zł,
b) za grób ziemny rodzinny (dwumiejscowy), w którym trumny składane są obok siebie na
jednym poziomie – netto: 1 061,75 zł, VAT: 84,94 zł, brutto: 1 146,69 zł,
c) za grób ziemny pojedynczy dla dziecka do lat 6 – netto: 248,49 zł, VAT: 19,88 zł, brutto:
268,37 zł,
d) za grób ziemny na jedną urnę – netto: 248,49 zł, VAT: 19,88 zł, brutto: 268,37 zł,
e) za grób murowany pojedynczy – netto: 677,71 zł, VAT: 54,22 zł, brutto: 731,93 zł,
2. za udostępnienie na cmentarzu miejsca w kolumbarium na okres 20 lat:
a) nisza urnowa jednomiejscowa – netto: 395,33 zł, VAT: 31,63 zł, brutto: 426,96 zł,
b) nisza urnowa dwumiejscowa – netto: 564,75 zł, VAT: 45,18 zł, brutto: 609,93 zł,
3. za przedłużenie okresu udostępnienia miejsca na dalsze 20 lat (prolongata) pobiera się
odpowiednio opłaty określone w pkt. 1 i 2,
4. za udostępnienie na cmentarzu miejsca na grób murowany rodzinny dwumiejscowy – netto:
5 647,58 zł, VAT: 451,81 zł, brutto: 6 099,39 zł,
5. za udostępnienie na cmentarzu miejsca na zbiorowy grób murowany zwany Grobem Dzieci
Utraconych – netto: 3 958,98 zł, VAT: 316,72 zł, brutto: 4 275,70 zł,
6. uiszczana na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy i urządzeń cmentarnych pobierana przy
każdym pogrzebie – netto: 451,80 zł, VAT: 36,14 zł, brutto: 487,94 zł,
7. za nadzór nad pracami kamieniarskimi dotyczącymi pomnika nagrobnego obejmującymi w
szczególności:
a) ustawienie pomnika,
b) usunięcie pomnika,
c) rozebranie pomnika,
d) wymianę pomnika,
e) naprawę, prostowanie lub podniesienie pomnika
– netto: 135,54 zł, VAT: 10,84 zł, brutto: 146,38 zł,
8. za nadzór nad budową grobu murowanego – netto: 243,00 zł, VAT: 19,44 zł, brutto: 262,44
zł,
9. za nadzór nad ekshumacją – netto: 282,37 zł, VAT: 22,59 zł, brutto: 304,96 zł,
10. za korzystanie z kaplicy cmentarnej na potrzeby ceremonii pogrzebowej za każdą rozpoczętą
godzinę – netto: 112,95 zł, VAT: 9,04 zł, brutto: 121,99 zł.

