
Zarządzenie Nr 213/14
Burmistrza Trzcianki

z dnia 30 października 2014 r.

w  sprawie  ustalenia  ceny  sprzedaży  grobu  obudowanego  płytami
betonowymi na cmentarzach gminnych

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art.1 ust.1
i art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach (Dz.U. z 2011 r. Nr 118,
poz.  687 ze zm.)  oraz § 2 uchwały Nr V/53/99 Rady Miejskiej  Trzcianki z  dnia
28  stycznia  1999  roku  w  sprawie  przekazania  Zarządowi  Miejskiemu  Trzcianki
uprawnień  w  zakresie  ustalania  cen  i  opłat  za  usługi  komunalne  o  charakterze
użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Trzcianka zarządza się, co następuje:

       § 1. Ustala się cenę sprzedaży jednego grobu piętrowego obudowanego płytami
betonowymi  (na  2  trumny)  na  terenie  cmentarzy  komunalnych  w  wysokości
2.600,00zł.

     § 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi.

        § 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 3 listopada 2014 r.



U z a s a d n i e n i e
do zarządzenia Nr  213/14

w  sprawie  ustalenia  ceny  sprzedaży  grobu  obudowanego  płytami
betonowymi na cmentarzach gminnych

      Na  podstawie  art.  1  ust.  1  ustawy  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych,
zakładanie  i  prowadzenie cmentarzy  należy do zadań własnych gminy.  Natomiast
zgodnie  z  art.  2  ust.  1  ww.  ustawy  utrzymanie  cmentarzy  należy  do  organu
wykonawczego gminy.
       Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce
komunalnej (Dz.U z 2011 r. Nr 45, poz. 236), zgodnie z którym rada gminy może
powierzyć  organowi  wykonawczemu  ustalenie  wysokości  cen  i  opłat  za  usługi
komunalne  o  charakterze  użyteczności  publicznej  oraz za  korzystanie  z  obiektów
i urządzeń użyteczności  publicznej  stanowiących własność gminną,  Rada Miejska
Trzcianki  dnia  28  stycznia  1999  roku  podjęła  uchwałę  Nr  V/53/99  w  sprawie
przekazania  Zarządowi Miejskiemu Trzcianki  uprawnień w zakresie  ustalenia  cen
i  opłat  za  usługi  komunalne   o  charakterze  użyteczność  publicznej  oraz  sposobu
ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Gminy Trzcianka. Obecnie organem wykonawczym gminy jest Burmistrz Trzcianki.
     Na podstawie ww. uchwały Burmistrz Trzcianki, w formie zarządzenia, ustala
cenę sprzedaży grobu obudowanego płytami betonowymi.


