UCHWAŁA NR XLI/205/21
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 16 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Chojnowie oraz
ustalenia cennika opłat za korzystanie z mienia komunalnego na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku
z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1947 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679 ze
zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXIV/158/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Chojnowie oraz ustalenia cennika opłat za
korzystanie z mienia komunalnego na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie wprowadza się następujące
zmiany:
- w ust. 1 w części I tabeli skreśla się fragment:
„Przedłużenie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na następne 20 lat następuje poprzez
wpłacenie powyższych opłat, z wyjątkiem grobów urnowych i murowanych przeznaczonych do
pomieszczenia zwłok więcej niż 1 osoby”;,
- w ust. 1 w tabeli dodaje się część VI w brzmieniu:
V
I

Opłata za przedłużenie udostępnienia miejsca grzebalnego na 20 lat
Stawka
VAT

cena netto [zł]

cena brutto [zł]

1) grób ziemny pojedynczy (dziecko do lat 6)

8%

254,63 zł

275,00 zł

2) grób ziemny pojedynczy (pozostałe)

8%

462,96 zł

500,00 zł

3) grób murowany pojedynczy (dziecko do lat 6)

8%

268,52 zł

290,00 zł

4) grób murowany pojedynczy (pozostałe)

8%

462,96 zł

500,00 zł

5) grób ziemny, dwumiejscowy w pionie (powyżej 6 lat)

8%

509,26 zł

550,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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