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UCHWAŁA NR XXIII/223/16
RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pyrzycach
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573z późn.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2126) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki netto za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pyrzycach:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wyszczególnienie

Cena
netto
150 zł
275 zł
370 zł

Opłata za udostępnienie miejsca pochówku na okres 20 lat grób ziemny - dziecko do lat 6.
Opłata za udostępnienie miejsca pochówku na cmentarzu na okres 20 lat grób pojedynczy
Opłata za udostępnienie miejsca pochówku na cmentarzu na okres 20 lat grób ziemny
dwumiejscowy w poziomie
Opłata za kolejne umieszczenie urny w istniejącym grobie ziemnym lub murowanym
125 zł
Opłata za dochowanie następnej osoby lub umieszczenie szczątków w grobie ziemnym
125 zł
lub murowanym
Opłata za miejsce pod grobowiec pojedynczy w poziomie z obowiązkiem wymurowania
500 zł
grobu murowanego, opłata ważna na 50 lat
Opłata za miejsce pod grobowiec podwójny w poziomie z obowiązkiem wymurowania 1000 zł
grobu murowanego, opłata ważna 50 lat
Opłata za miejsce na polu urnowym, opłata ważna 20 lat
200 zł
Opłata za przedłużenie opłaty za miejsce na cmentarzu na następne 20 lat
- grób ziemny dziecko do 6 lat
150 zł
- grób ziemny, miejsce pod grób pojedynczy
225 zł
- grób dwumiejscowy w poziomie
325 zł
Opłata za miejsce pod grobowiec pojedynczy, opłata ważna 50 lat
500 zł
Opłata za miejsce pod grobowiec podwójny, w poziomie, opłata ważna 50 lat
1000 zł
Opłata za jednokrotny wjazd na cmentarz w celu świadczenia usługi pogrzebowej lub
30 zł
ustawienia nagrobka
Opłata za nadzór zarządcy cmentarza nad pracami kamieniarskimi
40 zł
Korzystanie z pomieszczeń do przygotowania zwłok w domu pogrzebowym
50 zł
przechowywanie zwłok w chłodni w domu pogrzebowym - za dobę
70 zł
Udostępnienie kaplicy
bezpłatne
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie
ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pyrzycach (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. poz. 1709).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Paweł Chyt

