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UCHWAŁA NR XXXIV/269/2017
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/248/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 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, 1948) 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, 2260), Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/248/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie opłat
cmentarnych, § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się opłaty cmentarne za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Sławno:
Lp.
1.
1)
3)
2.
1)
2)
3.
4.

5.
6.
7.
8.

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 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 dziecięcy (dzieci do lat 6)
300 zł
Wykupienie miejsca pod grób murowany jedno800 zł
miejscowy w pionie na okres 20 lat
Ponowne wykupienie miejsca pod grób murowa800 zł
ny jednomiejscowy w pionie na okres kolejnych
20 lat
Wykupienie miejsca pod grób murowany dwu1 600 zł
miejscowy
Za korzystanie z domu pogrzebowego (od po80 zł
chówku)
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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Sławno
Marta Hołowata

