Elektronicznie podpisany przez:
RYSZARD ŚWIDER
dnia 3 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/77/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie opłat za miejsca pod groby, rezerwację tych miejsc i innych opłat na cmantarzu komunalnym
w Dzierzgoniu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 712 ze zm.: Dz.U. z 2019 r., poz. 102, 492) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za usługi cmentarne obowiązujące na cmentarzu komunalnym w Dzierzgoniu
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Z opłaty za miejsce pod grób ziemny zwykły zwolniony jest pochówek zlecony przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr V/45/07 z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie
opłat za miejsca pod groby, rezerwację tych miejsc i innych opłat na cmentarzu komunalnym w Dzierzgoniu.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Ryszard Świder
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Załącznik do uchwały Nr VIII/77/2019
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 26 czerwca 2019 r.
CENNIK OPŁAT
za miejsca pod groby, rezerwację miejsc, przedłużenie prawa do zachowania grobu i innych opłat
Lp.
1.

Rodzaj usługi
Miejsce pod grób

2.
3.

Dom pogrzebowy
Przechowywanie ciała
w chłodni
Rezerwacja miejsca

4.

5.

Opłata za przedłużenie
prawa do grobu na
następne 20 lat

Opis usługi
Zwykły
Głębinowy
mały
Pod grobowiec
Opłata stała
Opłata za 1 osobę

Cena netto
375,00
500,00
194,44
2 250,00
125,00
64,81

Cena brutto
405,00
540,00
210,00
2 430,00
135,00
70,00

Osobny grób
zwykły
Osobny grób
głębinowy
Grób zwykły
Grób głębinowy
Grób mały

444,44

480,00

625,00

675,00

375,00
500,00
189,81

405,00
540,00
205,00
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uwagi
Opłata za 20 lat
Opłata za 20 lat
Opłata za 20 lat
bezterminowo
opłata za
24 godziny
Opłata na
20 lat
Opłata na
20 lat
-
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Uzasadnienie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dzierzgoniu będący administratorem
cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie nowych dostosowanych
do rynku opłat za miejsca pod groby, rezerwację tych miejsc, przedłużenia prawa do zachowania grobu na
następne 20 lat i innych opłat. Dotychczas pobierane opłaty ustanowione zostały w 2007 roku i ni
pokrywają one w pełni bieżących kosztów eksploatacji. W związku z powyższym właściwym jest podniesie
stawek i dostosowanie ich do aktualnie ponoszonych kosztów.

Burmistrz Dzierzgonia
Jolanta Szewczun
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