ZARZĄDZENIE NR 0151 - 187/2012
WÓJTA GMINY BRZEŹNICA
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z opłat za korzystanie z cmentarzy
komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Brzeźnica
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(teksy jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr
45 poz. 236), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 118 poz. 867 ze zmianami), w związku z §
5 ust. 2 Regulaminu cmentarzy komunalnych w miejscowościach Łączany, Chrząstowice,
Tłuczań uchwalonego Uchwałą Nr XIII/118/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia
2007 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2008 roku Nr 182 poz.
1092) WÓJT GMINY BRZEŹNICA ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:
§ 1. 1. Ustalam następujące stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Brzeźnica:

2. Rezerwacja, o której mowa w pkt 10 i 11 dotyczy wyłącznie rzędu, w którym aktualnie
chowane są ciała zmarłych oraz sąsiedztwa mogiły zmarłego z rodziny.

3. W przypadku pochówku lub wybudowania grobu murowanego na miejscu
rezerwowanym pobiera się dodatkowo opłatę za miejsce dla pochówku i opłatę za usługi
cmentarne z chwilą pochówku.
4. Opłaty, o których mowa w punktach 1 - 15 winny być wnoszone na konto Urzędu
Gminy Brzeźnica albo bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Brzeźnica.
§ 2. 1. W przypadku wniosków o wykupienie miejsca na cmentarzu, dla których nie
ustalono opłaty w niniejszym zarządzeniu wysokość opłaty ustala się indywidualnie.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość stosowania
indywidualnych ulg i zwolnień z opłat według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Opłat określonych w § 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku organizacji pogrzebu przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na koszt gminy.
§ 3. Wielkość pól przeznaczonych na groby wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia
ustala się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 4. Do pochówków na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Brzeźnica
dokonywanych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do czasu upływu
dwudziestoletniego okresu stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązującą Uchwała Nr
70/111/2000 Zarządu Gminy Brzeźnica z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia opłat
za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Brzeźnica.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi
Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Brzeźnica.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2012 roku i podlega podaniu do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Brzeźnica, na tablicach ogłoszeń przy cmentarzach komunalnych na terenie Gminy
Brzeźnica, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica oraz na
stronie internetowej gminy Brzeźnica.

