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Poz. 1609
UCHWAŁA NR IX/54/2015
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Paczków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z 2011 r. Nr 144, poz. 853, z 2012 r.
poz. 951, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1741) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Paczków
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Na cmentarzach komunalnych pobiera się następujące opłaty: Tabela nr 1
CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTRZY KOMUNALNYCH
Wyszczególnienie rodzaju opłat

I

Opłata za udostępnianie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:
1. Pod grób ziemny pojedynczy
20 lat
Pod
grób
urnowy
(ziemny)
pojedynczy
2.
20 lat
3. Pod grób murowany pojedynczy
99 lat
4. Pod grób murowany wieloosobowy (w pionie)
99 lat
5. Pod grób murowany wieloosobowy (w poziomie)
99 lat
6. Pod grób dziecka ziemny (głębinowy)
20 lat
Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:
1. Pod grób ziemny pojedynczy
20 lat
Pod
grób
urnowy
(ziemny)
pojedynczy
2.
20 lat
3. Pod grób dziecka ziemny (głębinowy)
20 lat
Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:
1. Pod grób ziemny pojedynczy
20 lat
2. Pod grób urnowy (ziemny) pojedynczy
20 lat
3. Pod grób murowany pojedynczy
99 lat
4. Pod grób murowany wieloosobowy (w pionie)
99 lat
Pod
grób
murowany
wieloosobowy
(w
poziomie)
5.
99 lat

II

III

Okres ważności opłaty

Wysokość opłaty
– cena netto w (zł)

Lp.

100 zł
80 zł
270 zł
350 zł
435 zł
50 zł
100 zł
80 zł
50 zł
100 zł
80 zł
270 zł
350 zł
435 zł
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IV

–2–

Opłaty uzupełniające za dochowanie zwłok:
1. Do grobu murowanego wieloosobowego (w pionie)
2. Do grobu murowanego wieloosobowego (w poziomie)
3. W trakcie kolejnego 20 – letniego okresu licząc od dnia
pierwotnego pochówku.
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350 zł
435 zł
1/20 za każdy rozpoczęty
rok do pełnych 20 lat
z kwoty 100 zł.

”;
2) w § 2 skreśla się ust. 8.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Wiesław Jan Barabasz

