
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenach wiejskich Gminy Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art . 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. 
2017 r., poz. 827 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się następującą wysokość opłat cmentarnych na cmentarzach w miejscowościach: Bruny, Brynica, 
Markotów Duży, Ligota Mała:

a) opłata za przyjęcie pochówku (czasookres 20 lat od momentu pochówku) – 50 zł,

b) opłata za dalszą rezerwację miejsca mogiły po upływie 20 lat od daty pochówku za każdy rok - 8 zł,

c) zezwolenie na obiekty stałe-pomniki - 80 zł,

d) zezwolenie na budowę grobowca murowanego pojedynczego – 150 zł,

e) zezwolenie na budowę grobowca murowanego podwójnego – 225 zł,

f) opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej za dobę – 30 zł,

§ 2. Wymienione w § 1 opłaty podlegają powiększeniu o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity z 2017r.
poz. 827) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o:

1) wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej;

2) wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek
samorządu terytorialnego.

W celu ujednolicenia zasad sprawowania zarządu nad cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Wołczyn
wprowadza się opłaty cmentarne dla cmentarzy zlokalizowanych na terenach wiejskich w miejscowościach
Bruny, Brynica, Markotów Duży i Ligota Wołczyńska (przysiółek Ligota Mała).

Dotychczas obowiązuje uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarzy komunalnych
w Wołczynie.
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