DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 11 stycznia 2019
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
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UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY GMINY GUBIN
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Gubin
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 tj. ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2017.827 tj. ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Gubin
położonych w miejscowościach Starosiedle, Stargard Gubiński i Strzegów:
1) opłata za miejsce pod grób – na okres 20 lat od momentu pochówku:
a) dla osoby dorosłej - 100,00 zł netto,
b) dla dziecka do lat 6 – 50,00 zł netto.
2) Opłata za rezerwacje 1 miejsca pod grób – na okres 20 lat od momentu wniesienia opłaty - 150,00 zł netto.
3) Opłata za przedłużenie zachowania grobu na kolejnych 20 lat, liczona od daty wygaśnięcia poprzedniej
opłaty:
a) grób osoby dorosłej - 100,00 zł netto,
b) grób dziecka do lat 6 - 50,00 zł netto.
4) opłata za przedłużenie zachowania 1 miejsca pod grób na kolejnych 20 lat, liczona od daty wygaśnięcia
poprzedniej opłaty - 100,00 zł netto.
5) opłata za wjazd na teren cmentarza komunalnego Gminy Gubin w celu:
a) wykonania usługi pochowania zwłok – 30,00 zł netto - pobierana od wykonawcy usługi,
b) wykonania usługi ustawienia pomnika – 30,00 zł netto – pobierana od wykonawcy usługi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gubin.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/138/2001 Rady Gminy Gubin z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady

Waldemar Gromek

