
Burmistrz Miasta i Gminy
w Drezdenku

woj. lubuskie

Zarz dzenie Nr 10/04
Burmistrza Miasta i Gminy

Drezdenko z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie op at za us ugi cmentarne w Gminie Drezdenko.

Na podstawie art.3O ust.2 pkt 3 ustawy o samorz dzie gminnym tekst jednolity Dz.U
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm), oraz art.2 ust.l ustawy z dnia 31 stycznia 1959
roku o cmentarzach i chowaniu zmar ych tekst jednolity Dz.U. z 2000 r nr 23 poz.295
z pó n. zm

uchwala si  co nast puje :

§1

ustala si  op at  cmentarn  zgodnie z nast puj cymi zasadami:

1. Wykup miejsca pojedynczego w grobach ziemnych
w pionie i poziomie dla osoby doros ej na 20 lat 140 z

i przed enie na kolejne 20 lat 140 z
2. Wykup miejsca pojedynczego w grobach ziemnych

w pionie i poziomie dla dziecka do lat 7 na 20 lat 90
i przed enie na kolejne 20 lat 90 z

3. Rezerwacja miejsca na 20 lat 240 z
4. Wykup miejsca pojedynczego pod grobowiec na 20 lat 480 z

i wykup ka dego nast pnego miejsca w poziomie 240 z
5 Zezwolenie na postawienie pomnika

a) jednomiejscowy 38 z
b) dwumiejscowy 79 z
c) dziecka 24 z

6 Zezwolenie na wjazd na cmentarz 48 z
7 Miejsce pod grobowiec 400 z

a) za ka de nast pne miejsce w poziomie 240 z
b) dop ata za ka de nast pne miejsce w pionie 180 z

                     8    Wystawienie zw ok w kaplicy 70 z
§2

Wykonanie zarz dzenia powierza si  Kierownikowi Referatu Gospodarki Gminnej.

§3

Traci moc uchwa a nr 236/2001 Zarz du Miasta i Gminy w Drezdenku z dnia 2.02.2001 roku w
sprawie op at za us ugi cmentarne w Gminie Drezdenko.

§4
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania .
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