SE.0151-45/05
ZARZĄDZENIE Nr 591/05
BURMITRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego stanowiącego
własność Gminy Stronie Śląskie oraz zasad wykonania usług pogrzebowych.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 maja 1990 r. o samorządzie
gminnym ( j.t. Dz. U. z dnia 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) art. 2 ust.1
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t.j. Dz. U.
Nr 23 z 2000 r. poz. 29 ) oraz § 2 Uchwały nr XXII/156/2000 Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim z dnia 28 września 2000 roku w sprawie ustalenia przez Zarząd
Miejski opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń zakładów budżetowych Gminy
Stronie Śląskie – Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim i Zakładu Usług
Technicznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie oraz w sprawie opłat za korzystanie
z Cmentarza Komunalnego, Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:
§1
Ustala się opłatę za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w wysokości:

-

200 zł – za wykorzystanie miejsca na cmentarzu (tj. pierwszy
pochówek ).
200 zł - za przedłużenie użytkowania kwatery grzebalnej na
kolejne 20 lat.
200 zł - za rezerwację miejsca pod grób na okres 20 lat.
§2

Ustala się zasady wykonania usług pogrzebowych na terenie Cmentarza
Komunalnego:
1.

Usługi pogrzebowe na terenie Cmentarza Komunalnego w Stroniu
Śląskim może wykonywać każda osoba lub firma posiadająca
odpowiednią rejestrację działalności gospodarczej.

2.

Wykonanie usługi polegającej na wykopaniu grobu wymaga
każdorazowo uzgodnienia z Zarządcą Cmentarza.

3.

Burmistrz Stronia Śląskiego może zakazać świadczenia usług
pogrzebowych na terenie Cmentarza Komunalnego osobom lub
firmom pogrzebowym wykonującym usługi w sposób naruszający
normy współżycia społecznego.
§3

Traci moc Uchwała nr 466/2001 Zarządu Miejskiego w Stroniu Śląskim z dnia 30
stycznia 2001 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z Cmentarza
Komunalnego stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie oraz zasad wykonania
usług pogrzebowych.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r.

pieczęć podłużna o treści:
BURMISTRZ
Stronia Śląskiego
mgr Zbigniew Łopusiewicz
oraz podpis nieczytelny

