UCHWAŁA NR XIV/88/07
Rady Gminy Białogard
z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach w miejscowościach: Białogórzyno,
Byszyno i Podwilcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679;
z 1998 r. Nr.106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, Nr 96,
poz. 874) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się jednorazową opłatę za miejsca grzebalne na cmentarzach
w miejscowościach: Białogórzyno, Byszyno i Podwilcze w wysokości:
1) groby zwykłe:
a) grób pojedynczy bez prawa murowania

-

160,00 zł + VAT

b) grób rodzinny bez prawa murowania

-

320,00 zł + VAT

c) grób pojedynczy dla dziecka do lat 6

-

80,00 zł + VAT

a) grób pojedynczy murowany

-

240,00 zł+ VAT

b) grób rodzinny murowany na działce podwójnej

-

480,00 zł+ VAT

2) Grobowce:

2. Opłatę wymienioną w ust.1 wnosi się na okres 20 lat.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi ZGKiM UG Białogard
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/79/99 Rady Gminy w Białogardzie z dnia 22 grudnia
1999 r. w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach w Białogórzynie, Byszynie
i Podwilczu
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr. 9, poz. 43) jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej
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.
Konieczność zmiany wysokości opłat za miejsca grzebalne spowodowana jest
wzrostem wysokości kosztów ponoszonych z tytułu bieżącego utrzymania cmentarzy
komunalnych. Nadmienia się, iż stawki wyżej wymienionych opłat nie były zmieniane
od 7 lat. Niniejsza uchwała zmienia wysokość opłat za miejsca grzebalne:
z 80,00 zł na 160,00zł,
z 160,00 zł na 320,00 zł,
z 40,00 zł na 80,00 zł,
z 120,00 zł na 240,00 zł,
z 240,00 zł na 480,00 zł.
Do opłat tych dolicza się podatek VAT.
Mając na uwadze powyższe proszę o podjęcie uchwały zgodnie z załączonym
projektem.

