Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie
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
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 492) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z miejsca pod grób na cmentarzach komunalnych
w Bukowie Śląskiej i Przeczowie:
1) za dwudziestoletnie korzystanie z miejsca pod grób ziemny pojedynczy:
a) dla osoby dorosłej w wysokości 100,00 zł,
b) dla dziecka w wysokości 30,00 zł,
c) dla urn w wysokości 30,00 zł.
2) za rezerwację jednego dodatkowego miejsca pod grób ziemny pojedynczy na okres 20 lat:
a) dla osoby dorosłej w wysokości 300,00 zł,
b) dla urn w wysokości 90,00 zł.
3) za przedłużenie korzystania z miejsca pod grób ziemny pojedynczy lub przedłużenie rezerwacji takiego miejsca
na okres 20 lat:
a) dla osoby dorosłej w wysokości 100,00 zł,
b) dla urn w wysokości 30,00 zł.
4) za przedłużenie korzystania z miejsca pod grób ziemny pojedynczy dla dziecka w wysokości 30,00 zł;
5) za dwudziestoletnie korzystanie z miejsca pod grób murowany (grobowiec) pojedynczy:
a) dla osoby dorosłej w wysokości 200,00 zł,
b) dla urn w wysokości 60,00 zł.
6) za rezerwację jednego dodatkowego miejsca pod grób murowany (grobowiec) pojedynczy na okres 20 lat
w wysokości 300,00 zł;
7) za przedłużenie korzystania z miejsca pod grób murowany (grobowiec) pojedynczy lub przedłużenie rezerwacji
takiego miejsca na okres 20 lat w wysokości 200,00 zł;
8) za korzystanie z miejsca grzebalnego w grobie murowanym rodzinnym, za jedno miejsce w poziomie, na okres
99 lat w wysokości 800,00 zł;
9) za korzystanie z miejsca grzebalnego w grobie murowanym rodzinnym, głębinowym, dwumiejscowym
w pionie, na okres 99 lat w wysokości 1.200,00 zł;
10) za korzystanie z miejsca grzebalnego w grobie murowanym rodzinnym urnowym, za jedno miejsce, na okres
99 lat w wysokości 240,00 zł.
2. Opłaty za korzystanie z miejsca pod grób dokonuje się po okazaniu aktu zgonu.
3. Rezerwacja jednego dodatkowego miejsca pod grób ziemny lub grób murowany możliwa jest wyłącznie
przy pochówku osoby dorosłej, za okazaniem aktu zgonu tej osoby.
4. Rezygnacja z rezerwacji miejsca pod grób lub ze zwolnionego miejsca po ekshumacji może nastąpić
wyłącznie na rzecz właściciela cmentarza.
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5. Nie dokonanie opłat za przedłużenie korzystania z grobu ziemnego oraz murowanego pojedynczego
powoduje postawienie grobu w stan likwidacji.
6. W przypadku, gdy opłata za przedłużenie korzystania z miejsca pod grób ziemny oraz murowany pojedynczy
lub za przedłużenie rezerwacji takiego miejsca nie została wniesiona, a miejsca te nie zostały zlikwidowane, opłata
pobierana jest zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem licząc od dnia wygaśnięcia opłaty.
§ 2. Do opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz w § 2, dolicza się należny podatek od towarów i usług.
§ 3. Zobowiązuje się zarządcę cmentarzy komunalnych do umieszczenia cennika opłat cmentarnych na tablicy
informacyjnej zlokalizowanej w obrębie cmentarza.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 239/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos
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Uzasadnienie
Uchwałę wprowadza się w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej, który stanowi, że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości
cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
Projektodawca: Burmistrz Namysłowa
DP/RK
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