Uchwała Nr XXXVI/201/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ostróda
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45,
poz. 236) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się jednorazowe opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w następujących wysokościach (brutto):
1. Opłata za miejsce na cmentarzu komunalnym:
a. za zezwolenie na pochówek zwłok dziecka do lat 6 /w tym prawo do grobu na okres 20 lat/ - 100 zł
b. za zezwolenie na pochówek dziecka powyżej lat 6 i osoby dorosłej /w tym prawo do grobu na okres 20 lat/ - 200 zł
c. za rezerwację jednego miejsca dla osób bliskich na 5 lat - 200 zł
d. opłata za wznowienie prawa do grobu dziecka do lat 6 po upływie 20 lat na kolejne 20 lat - 100 zł
e. opłata za wznowienie prawa do grobu dziecka powyżej 6 lat i osoby dorosłej po upływie 20 lat
na kolejne 20 lat - 200 zł
2. Opłata za zezwolenie na postawienie nagrobka lub budowę grobowca murowanego:
a. za prawo postawienia nagrobka na grobie dziecka do lat 6 - 150 zł
b. za prawo postawienia nagrobka na grobie dziecka powyżej lat 6 i osoby dorosłej - 250 zł
c. za prawo ustawienia nagrobka podwójnego - 400 zł
d. za prawo budowy grobowca pojedynczego - 400 zł
e. za prawo budowy grobowca dla dwóch trumien w poziomie - 700 zł
f. wymiana pomnika - 100 zł
3. Za korzystanie z domu przedpogrzebowego:
a. w m. Tyrowo, Reszki /opłata odnosi się do całości ceremonii pogrzebowej jednak nie dłużej niż trzy dni/ - 100 zł
b. w m. Samborowo:
- jeden dzień w godzinach 7:00 - 20:00 - 100 zł
- powyżej jednego dnia jednak nie dłużej niż trzy dni - 200 zł
4. Za korzystanie z terenu cmentarza do wykonania ekshumacji - 150 zł
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/324/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat
za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ostróda.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
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