Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie opłat cmentarnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446, 1579) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 573, 960,1920),
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty cmentarne za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy
Sławno:
Lp.
1.
1)
2)
3)
2.
1)
2)
3)
3.
4.
5.

Rodzaj usługi
Wysokość opłaty brutto
Wykupienie miejsca pod grób jednomiejscowy lub dwumiejscowy w pionie na okres 20 lat
pod grób ziemny
550 zł
pod grób murowany
800 zł
pod grób dziecięcy (dzieci do lat 6)
300 zł
Ponowne wykupienie miejsca pod grób jednomiejscowy lub dwumiejscowy w pionie na okres kolejnych 20
lat
pod grób ziemny
550 zł
pod grób murowany
800 zł
pod grób dziecięcy (dzieci do lat 6)
300 zł
Za korzystanie z domu pogrzebowego (od
80 zł
pochówku)
Rezerwacja miejsca na grób na okres 20 lat
550 zł
Za dochowanie drugiej osoby w przypadku, gdy
5% opłaty z ust. 1 za każdy rok od daty wygaśnięcia
minął termin ponownego wykupu grobu
opłaty do dnia pochówku plus opłata, o której mowa
w ust. 1 za okres kolejnych 20 lat

§ 2. 1. Opłata ustalona w ust. 5 tabeli określonej w § 1 nie może przekroczyć podwójnej wysokości opłaty za
wykupienie nowego miejsca ustalonej w ust. 1 tabeli określonej w § 1 dla właściwego rodzaju grobu.
2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji grobu wpłacona kwota podlega zwrotowi według proporcji od ilości lat
niewykorzystanej rezerwacji według opłat obowiązujących w dniu wykupu.
§ 3. Tracą moc:
1) uchwała nr XXVII/254/2013 Rady Gminy w Sławnie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie opłat cmentarnych;
2) uchwała nr XXXI/289/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXVII/254/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie opłat cmentarnych;
3) uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXVII/254/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie opłat cmentarnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie
Stosownie do przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.
4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, do kompetencji Rady Gminy należy
uchwalanie prawa miejscowego w zakresie zasad zarządzania mieniem gminnym w postaci cmentarzy
komunalnych.
Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków i dochodów związanych z utrzymaniem cmentarzy gminnych
w latach 2015-2016. W wydatkach uwzględniono koszt wynagrodzenia pracowników, zakupu środków
czystości, wywozu odpadów, dostawy toalet na okres Święta Zmarłych oraz koszty remontów i materiałów - w
2016 roku było to wykonanie krzyża na cmentarz w Żukowie, wykonanie nowego ogrodzenia na cmentarzu w
Starym Krakowie. W dochodach uwzględniono wpływy z opłat cmentarnych.
Rok
2015
2016

Wydatki
32 086,36 zł
38 475,89 zł

Przychody
12 400,00 zł
8 000,00 zł

W związku z bardzo niekorzystnym bilansem wydatków do przychodów oraz z planowanymi dalszymi
inwestycjami na terenie cmentarzy komunalnych podniesienie wysokości opłat cmentarnych jest uzasadnione.
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