Sprawdzo no pod wzgl ~d 8m
formalno - prawnym

tZi"6/h

Uchwala nr ......... .

20 'cit.'2t),
data

Rady Gminy Slawno z dnia .. .. .... . .......... . ... . .. . ... .
w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVIII254 /20 13 Rady Gminy Stawno z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie oplat cmentarnych

-

Na podstawie:
art. 7 ust. I pkt 13) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62,
paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, paz. 1806, z 2003 r. Nr 80, paz.
717 i Nr 162, paz. 1568, z 2004 r. Nr 102, paz. 1055 i Nr 116, paz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
paz. 1441 i Nr 175, paz. 1457, z 2006 r. Nr 17, paz. 128 i Nr 181, paz. 1337, z 2007 r. Nr
48, paz. 327, Nr 138, paz. 974 i Nr 173 , paz. 1218, z 2008 r. Nr 180, paz. 1111 i Nr 223,
paz. 1458, z 2009 r. Nr 52, paz. 420 i Nr 157, paz. 1241, z 2010 r. Nr 28, paz. 142 i 146,
Nr40, paz. 230 i Nr 106, paz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, paz. 113, Nr 117, paz. 679, Nr 134,
paz. 777 Nr 149, paz. 887, Nr 217, paz. 1281, z 20121". paz. 567, z 2013 r. paz. 153),
art. 4 ust. I pkt 2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 45 paz. 236)

§ 1. § 1 uchwaly Nr XXVIII254/20 13 Rady Gminy Slawno z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie oplat cmentarnych otrzymuje brzmienie:
"Ustala si~ oplaty cmentarne za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujqcych
terenie gminy Slawno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

si~

na

Za miejsce pod grab ziemny 400,00 z1
Za miejsce pod grab ziemny dziecinny (do 120 cm) 200,00 zl.
Za miejsce pod grab ziemny murowany 600,00 zL
Za rezerwacj~ miejsca 400,00 z1.
Za przedluzenie miejsca na nast~pne 20 Jat 200,00 zL
Za korzystanie z domu pogrzebowego (ad pochawku) 120,00 zL
Za pochawek na miejscu grobu, za ktary nie wniesiono oplaty za przedluzenie miejsca
na nast~pne 20 Jat obowiqzuje oplatajak za miejsce pod grab ziemny 400,00 zl."

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Wajtowi Gminny Slawno.
§ 3. Uchwala obowiqzuje ad dnia 01.04.20]3 r.

Uzasadnienie
Podj ~ci e

u hwaly w przedmi towym z kre i naleZy do zadait wlasnych gmin,
zgodnie z mi. 7 ust.l pkt 13) ustawy 0 smnorz'1dzie gminnym (Dz. U. z 200 1 r. Nr 142, pOZ.
1591 z p6zniejszymi zmianami).
Zgodn ie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 gospodarce komunalnej Uednolity tekst; Dz. U.
z 2011 r. Nr 45 poz. 236) wysokosc cen i oplat za ushlgi komunal ne 0 charakterze
uzyt znosci publi znej ustalaj'l. organy stanowi'l.ce jedn stki samorz'l.du teryt rialnego.
Prop zycja zmniejszenia wysokosci oplaty em ntarn d za przedl uzenie utrzymania
miejsca po h6wku na cmentarzach komunalny h na terenie gmin Slawno wskazana jest po
szero kiej konsultacj i ze spo!eczenstwem gminy Slawno (dotyczy § 1 pkt 5 uehwaly).
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