UCHWAŁA NR XXIX/255/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 573 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych przy ul. Akacjowej
Legnickiej.
L.P.

Wyszczególnienie rodzaju opłat

i

wysokość opłaty
w zł

I. Opłaty za udostępnienie miejsca
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4

Opłata za miejsce do pochówku w grobie na okres 20 lat
dziecinnym ( do lat 6)
pojedynczym – osoby powyżej 6 lat
urnowym
dodatkowe miejsce do dnia pochówku (grób rodzinny)

150,00
300,00
300,00
300,00

II. Opłaty za przedłużenie ważności grobu na następne 20 lat
1.
1.1.
1.2.

Grobu:
dziecinnego ( do lat 6)
pojedynczego – osoby powyżej 6 lat

150,00
300,00

§ 2. Ustala się wysokość opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Świerkowej.
L.P.

Wyszczególnienie rodzaju opłat

wysokość opłaty
w zł

I. Opłaty za udostępnienie miejsca
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4

Opłata za miejsce do pochówku w grobie na okres 20 lat
dziecinnym ( do lat 6)
pojedynczym – osoby powyżej 6 lat
urnowym
dodatkowe miejsce do dnia pochówku (grób rodzinny)

150,00
350,00
350,00
350,00

II. Opłaty za przedłużenie ważności grobu na następne 20 lat
1.
1.1.
1.2.

Grobu
dziecinnego ( do lat 6)
pojedynczego – osoby powyżej 6 lat

150,00
350,00

§ 3. Ustala się wysokości opłat za pozostałe usługi na cmentarzach komunalnych:
1. Opłata za korzystanie z kaplicy

- 250,00zł

2. Opłata za wjazd na cmentarz

- 60,00zł

3. Opłata za dokonanie wpisu do ksiąg

- 110,00zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/171/2004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2004 r.
sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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UZASADNIENIE

W związku z dokonywaną zamianą działek z Głogowskim Przedsiębiorstwem
Komunalnym SUEZ Sp. z o.o. – Gmina Miejska Głogów stanie się właścicielem nieruchomości
gruntowej, zabudowanej obiektem cmentarza przy ul. Świerkowej. W związku z powyższym
zachodzi konieczność ustalenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa opłat za groby na
cmentarzach komunalnych.
Przedmiotowe opłaty na cmentarzach przy ul. Legnickiej i Akacjowej nie ulegają zmianie,
natomiast ustala się nowe opłaty na cmentarzu przy ul. Świerkowej. Dodatkowo ustala się opłaty za
korzystanie z kaplicy cmentarnej, wjazd na cmentarz i wpis do księgi.
Biorąc pod uwagę fakt, że poprzednia uchwała podejmowana była w 2004 roku zachodzi w
proponowanej uchwale uregulowane zostały również opłaty związane z chowaniem zmarłych w
grobach urnowych.
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