UCHWAŁA  NR  XXXIII/251/09
RADY   MIEJSKIEJ  W  LIPNIE
z dnia 22kwietnia 2009 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych  oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.


	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 2 poz. 43 z późn. zmianami)  uchwala się,  co następuje :


				

§ 1. Załącznik Nr  1  i załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/264/98 Rady Miejskiej w 
    Lipnie z dnia 10 czerwca 1998 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i 
    urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu  
    Komunalnym w Złotopolu otrzymują brzmienie, jak – odpowiednio – załącznik Nr 1 i 
    załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.				

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 marca 2000 r. w 
     sprawie wprowadzenia zmian w załącznikach do uchwały Nr XXXV/264/98  Rady   
     Miejskiej w Lipnie z dnia 10 czerwca 1998 roku w sprawie opłat za korzystanie z 
     cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na 
     Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.
					

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna


§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego  
       po dniu uzyskania pozytywnej opinii Rady Gminy w Lipnie.


Przewodnicząca Rady
Maria Turska












                                                            Załącznik Nr 1
                                                            do uchwały Nr XXXIII/251/09
                                                            Rady Miejskiej w Lipnie
                                                            z dnia 22 kwietnia 2009 r.

  Opłaty za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.

	Za korzystanie z miejsc na grób ziemny przez okres 20 lat:

1. grób jednomiejscowy                                                  250,00zł
2. grób dwumiejscowy                                                   500,00zł
3. grób trzymiejscowy                                                    750,00zł
4. grób dziecięcy ( wiek do 6 lat)                                         150,00zł
5. grób jednomiejscowy urnowy                                          150,00zł  
6. grób dwumiejscowy urnowy                                           200,00zł

	  Za korzystanie z miejsc na grób murowany przez okres 20 lat:

1. jednomiejscowy ( na 2 trumny)                                        500,00zł
2. dwumiejscowy ( na 4 trumny)                                        1000,00zł
3. trzymiejscowy ( na 6 trumien)                                        1500,00zł
4. jednomiejscowy dla urny                                              200,00zł
5. dwumiejscowy dla urn                                                 300,00zł

	  Opłata za postawienie nagrobka:

1. pomnik pojedynczy                                                   200,00zł
2. pomnik podwójny                                                     300,00zł
3. pomnik  potrójny                                                     450,00zł
5. pomnik dla dziecka ( wiek do lat 6)                                    100,00zł
6. za postawienie dla urny                                                100,00zł
7. za postawienie podwójnego dla urn                                    150,00zł 

	  Przechowanie zwłok w domu pogrzebowym                     

za 1 dobę  ( chłodnia)                                                     30,00zł

	  Przyjęcie zwłok do chłodni po godz. pracy                                  30,00zł

 
	  Korzystanie z Kaplicy cmentarnej:

1. różaniec                                                                40,00zł
2. msza w kaplicy cmentarnej                                             50,00zł

	Wjazd samochodem dostawczym  w celu 

ustawienia nagrobka                                                       25,00zł

	Za korzystanie z wody na cmentarzu

( jednorazowa na 20 lat)                                                   32,00zł

	    Za wywóz śmieci

( jednorazowa na 20 lat)                                                   32,00zł

	Za udostępnienie sprzętu cmentarnego

( jednorazowa opłata)                                                     32,00zł 
                                                  Załącznik Nr 2
                                                  do uchwały Nr XXXIII/251/09
                                                  Rady Miejskiej w Lipnie
                                                  z dnia 22 kwietnia 2009 roku


                              CENNIK USŁUG POGRZEBOWYCH
                              CMENTARZA KOMUNALNEGO 
                              W ZŁOTOPOLU.



	Wykopanie groby dla osoby dorosłej

wraz ze wstępnym uformowaniem mogiły:
1. w okresie ( od 16.03. do 14.10.)                               250,00zł
2. w okresie ( od 15.10.do 15.03.)                                300,00zł
3. za wykopanie grobu w warunkach
    niebezpiecznych w pomniku                         +20% do w/wym.

	Wykopanie grobu dla dziecka

wraz ze wstępnym uformowaniem mogiły :
1. w okresie (od 16.03. do 14.10.)                                 90,00zł
2. w okresie ( od 15.10. do 15.03.)                               110,00zł

	Wykopanie grobu urnowego:

1. w okresie ( od 16.03. do 14.10.)                                90,00zł
2. w okresie ( od 15.10. do 15.03.)                               110,00zł

	Ekshumacja zwłok :
	spoczywających w grobie

 do 20 lat                                                    200,00zł
	spoczywających w grobie 

powyżej 20 lat                                               600,00zł                           

