Uchwała Nr V/ 54 /2007
Rady Gminy Miedźna
z dnia 27 lutego 2007r.
w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w Górze i Woli
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art. 2, ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity z
2000r., Dz. U. Nr 23, poz. 295 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Miedźna
uchwala:
§1
Ustalić opłaty za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Górze i Woli w wysokości:
1. Wykopanie grobu i uformowanie mogiły:
a/ grobu jednomiejscowego
b/ grobu jednomiejscowego pogłębionego
c/ grobu dziecięcego
d/ grobu do urny

270 zł
320 zł
160 zł
140 zł

2. Wykopanie grobowca z wywozem ziemi:
a/ pojedynczego
b/ podwójnego
c/ pojedynczego pogłębionego
d/ podwójnego pogłębionego
e/ powyżej 2-ch do 4-ch miejsc

430 zł
540 zł
540 zł
750 zł
860 zł

3. Wykupienie miejsca na okres 20 lat
a/ pod grób jednomiejscowy
b/ pod grób dwumiejscowy
c/ pod grób dziecinny

160 zł
270 zł
60 zł

4. Wykupienie miejsca pod grobowiec
a/ pod grobowiec pojedynczy
b/ pod grobowiec podwójny
c/ pod grobowiec powyżej 2-ch do 4-ch miejsc
5. Opłata wykupionego miejsca na następne 20 lat
w pkt. 3.

540 zł
960 zł
1 660 zł
– 100 % wartości wymienionych

6. Opłata za rezerwację miejsca do 20 lat:
a/ pod grób jednomiejscowy
b/ pod grób dwumiejscowy
c/ pod grobowiec pojedynczy
d/ pod grobowiec podwójny
e/ pod grobowiec powyżej 2-ch do 4-ch miejsc

640 zł
1 280 zł
1 550 zł
2 300 zł
4 600 zł

7. Posiadanie opłaconej rezerwacji zwalnia od wykupienia miejsca wymienionego w pkt. 3 i
pkt. 5.

8. Zezwolenie na ustawienie nagrobka:
a/ na grób dziecinny
b/ na grób jednomiejscowy
c/ na grób dwumiejscowy
d/ na grób powyżej 2-ch do 4-ch miejsc

160 zł
320 zł
480 zł
700 zł

9. Zezwolenie na ustawienie ramy betonowej:
a/ na grób dziecinny
b/ na grób jednomiejscowy
c/ na grób dwumiejscowy
d/ na grób powyżej 2-ch do 4-ch miejsc

30 zł
50 zł
110 zł
160 zł

10. Za przechowywanie zwłok w pomieszczeniu chłodni na cmentarzu w Woli:
2,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
§4
Traci moc Uchwała Nr XIV/105/2003 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Górze i Woli.

