UCHWAŁA NR V/29/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Drawsko
Pomorskie oraz opłat za wjazd na teren cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim pojazdów
wykonujących usługi niezwiązane z funkcjonowaniem cmentarza
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.
43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 199,
poz. 1937, Nr 96, poz. 874; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz.
1241; z 2010 r. Nr 106, poz. 657, Nr 127, poz. 857, Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki za korzystanie z miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w Drawsku Pomorskim
w następujących wysokościach:
1)miejsce na grób ziemny na trumnę:
a) ze zwłokami dzieci do lat 6 - 130 złotych
b) z pozostałymi zwłokami - 260 złotych
2)miejsce na grób ziemny rodzinny - 370 złotych
3)miejsce na grób murowany pojedynczy - 800 złotych
4)miejsce na grób murowany rodzinny - 1000 złotych
5)opłata za przedłużenie miejsca pochówku na dalsze 20 lat
a) za grób ziemny na trumnę
- ze zwłokami dzieci do lat 6 - 130 złotych
- z pozostałymi zwłokami - 260 złotych
b) za grób rodzinny - 370 złotych
6)rezerwacja miejsca na grób ziemny pojedynczy - 550 złotych
7)rezerwacja miejsca na grób rodzinny ziemny - 750 złotych
8)opłata za dochowanie zwłok, urny z prochami zmarłego lub szczątków zmarłego pochodzących z ekshumacji do
instniejącego grobu - 120 złotych
§ 2. Ustala się stawki za korzystanie z miejsc grzebalnych na pozostałych cmentarzach komunalnych na terenie
gminy Drawsko Pomorskie w następujących wysokościach:
1)miejsce na grób ziemny na trumnę:
a) ze zwłokami dzieci do lat 6 - 65 złotych
b) z pozostałymi zwłokami - 130 złotych
2)miejsce na grób ziemny rodzinny - 185 złotych
3)miejsce na grób murowany pojedynczy - 400 złotych
4)miejsce na grób murowany rodzinny - 500 złotych
5)opłata za przedłużenie miejsca pochówku na dalsze 20 lat
a) za grób ziemny na trumnę
- ze zwłokami dzieci do lat 6 - 65 złotych
- z pozostałymi zwłokami - 130 złotych
b) za grób rodzinny - 185 złotych
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6)rezerwacja miejsca na grób ziemny pojedynczy - 275 złotych
7)rezerwacja miejsca na grób rodzinny ziemny - 375 złotych
8)opłata za dochowanie zwłok, urny z prochami zmarłego lub szczątków zmarłego pochodzących z ekshumacji do
instniejącego grobu - 60 złotych
§ 3. Ustala się opłatę za wjazd na teren cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim pojazdów
wykonujących usługi niezwiązane z funkcjonowaniem cmentarza.
1)opłata za jednorazowy wjazd na teren cmentarza innych pojazdów niezwiązanych z funkcjonowaniem
cmentarza - 50 złotych
2)opłata za wielokrotny wjazd na teren cmentarza za jeden miesiąc ważna od pierwszego do ostatniego dnia
miesiąca - 150 złotych
§ 4. Do każdej z wymienionych w § 1-3 stawek doliczany będzie 8% podatek VAT, a w razie zmiany stawki
tego podatku w wysokości aktualnie obowiązującej.
§ 5. W przypadku zmiany przeznaczenia danego miejsca grzebalnego z grobu ziemnego na grób murowany
dysponent danego miejsca jest zobowiązany do uiszczenia różnicy pomiędzy uiszczaną opłatą za dany grób ziemny
a aktualną opłatą za grób murowany.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/215/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2008
roku w sprawie ustalenia stawek za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Drawsku Pomorskim oraz
opłat za wjazd na teren cmentarza innych pojazdów wykonujących usługi nie związane z funkcjonowaniem
cmentarza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 marca 2011 r.
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