Z ARZ ĄDZENIE Nr

1

3

5/20 12

BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA
z dnia 28 grudnia 201ż r.
w sprawie ustalenia opłatza miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu

orazza korrystanie z obiektów infrastruktury cmentarza
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia

1,996

r. o gospodarce komunalnej

z 2011 r. Dz. U. Nr 45, poz. 236 z poźn. zm,) oraz art, 7 ust. ż ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o amęntarzach i chowaniuzmarĘch (tekst jednolity z200I r.Dz. U. Nr 1l8,
poz. 687 z poźn. zm.), w rwiązkl zUchwŃą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr Yl37l2017 z dnia

(tekst jednolity

24 |utego 2011 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca uprawnień do ustalania cen

i

opłat za usfugi komunalne o charakterze lĄteczności publicznej oraz za korzystanie

z obiektów

iurządzeńużryteczności publicznej Gminy Miejskiej Wągrowiec zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się opłaty za udostępnienie miejsca pochówku (grobu) na cmentarzu komunalnym w
Wągrowcu

1)

-

opłata za ż0 lat:

groby ziemne:

6
b) pojedynczy
c) pojedynczy głębinowy
a) dziecięcy do lat

d) podwójny

2)

jednopoziomowy

-

2'71,00 zł,
595,00 zł,
633,00 zł,
1034,00 zł;

groby murowane:

a)
b)

pojedynczy
podwójny

-

1II5,00

zŁ,

1459,00 zŁ.

2. Ustala się opłaty za dochowanie do istniejącego grobu oraz pochówku na wcześniej
zarezerwowanym miejscu, w okresie objętym wniesioną opłatą liczone zakażdy pełny rok pomiędry
datą wniesienia tej opłaty, a datąpochówku, w celu zachowania 20-letniego okresu nienaruszalności
grobu:

1)

groby ziemne:

6
b) pojedynczy
c) pojedynczy głębinowy
a) dziecięcy do lat

d) podwójny

2)

jednopoziomowy

-

7,00 zł,
15,00 zł,
16,00 zł,

ż6,00 ń;

gtoby murowane:

a)
b)

pojedynczy
podwójny

-

ż8,00 ń,
36,00 zł.

3. Ustala się opłaty za jednorazowe skorzystanie z obiektów infrastruktury cmentarza:
1)

-

za udostępnienie chłodni

70,00 zł,

2)

80,00 zł.
4. OPłatę za nięnaruszalnośćgrobu przez kolejne ż0 lat, w przypadku wniesienia zastrzeżenia,

pobiera się w wysokości jak za miejsce pochówku według rodzaju grobu.

§ 2. Opłaty określone w § 1 nie obejmująpodatku od towarów i usług (VAT).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Wąrowcu - zar ządcy cmentar za.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w

Ęcie z

dniem

l

stycznia 2013 roku.

