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Uchwała Nr XXIX/149/06
Rady Gminy w Trzebiechowie

z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania z cmentarzy komunalnych

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 póz. 43 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Trzebiechów
w następujących wysokościach:
l Opłata za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych wynosi:

a) grobu pojedynczego 180,00 zł + podatek VAT
b) grobu podwójnego pionowego (pierwszy pochówek) 180,00 zł + podatek VAT
- drugi pochówek 100,00 zł+ podatek VAT
- przy drugim pochówku należy uzupełnić opłatę do pełnych

20 lat
c) grobu podwójnego lub potrójnego poziomego

krotność grobu pojedynczego (2 lub 3 x 180,00 zł + podatek VAT)
d) grobu dla dziecka do 6 lat lub urny 100,00 zł+ podatek VAT
e) grobu na szczątki i zwłoki z ekshumacji 180,00 zł+ podatek VAT
f) opłata za złożenie zwłok oraz szczątków i zwłok

z ekshumacji do istniejącego grobu 100,00 zł+ podatek VAT
g) opłata za grób na dalsze 20 lat 180,00 zł+ podatek VAT

2. Opłata za rezerwację miejsca na cmentarzu na okres 20 lat
w grobach ziemnych wynosi dla:

a) grobu jednomiejscowego 360,00 zł+ podatek VAT
b) grobu wielomiejscowego - krotność grobu jednomiejscowego

3. Opłata za miejsce na grób murowany na okres 20 lat wynosi:
a) jednomiejscowy 450,00 zł+ podatek VAT
b) wielomiejscowy - krotność jednomiejscowego

4. Jeżeli zgon nastąpi w okresie trwania dotychczas opłaconej rezerwacji pobiera się opłatę
uzupełniającą do 20 lat.
5. Miejsce na cmentarzu wskazuje pracownik ZGK.
6. W przypadku dokonania pochówku niezgodnie ze wskazaniem lub bez zgody, osoba
odpowiedzialna będzie zobowiązana na własny koszt dokonać przeniesienia pochowanych
zwłok (szczątków) na właściwe miejsce, bądź pokryje koszty tego przeniesienia.
7. Nakłada się obowiązek uzyskania pisemnej zgody ZGK na ekshumację zwłok i szczątków
zwłok.



§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVII/85/04 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 28 września 2004r.
w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania z cmentarzy komunalnych.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
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Zdzisław Sakowicz


