
 

 

ZARZĄDZENIE NR 153/21 

BURMISTRZA MIASTA BIELAWA 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 343/19 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za miejsce złożenia zwłok oraz za zarezerwowanie takiego miejsca  

na Cmentarzu Komunalnym zlokalizowanym w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego 52 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 

poz. 1378, z 2021 poz. 1038), § 1 uchwały nr XVII/161/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 01 lutego 

2000 roku w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat  

za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zarządza się co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 343/19 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za miejsce złożenia zwłok oraz za zarezerwowanie takiego miejsca na Cmentarzu 

Komunalnym zlokalizowanym w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego 52, § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z tytułu korzystania z mienia komunalnego ustala się opłatę za wjazd pojazdem samochodowym 

na teren cmentarza komunalnego (nie dotyczy pojazdów: ze zwłokami, służb porządkowych,  

administratora) w wysokości: 

a) 80,00 zł + podatek VAT - za każdorazowy, jednorazowy wjazd, 

b) 300,00 zł + podatek VAT - ryczałt miesięczny (miesiąc kalendarzowy), 

c) 3 000,00 zł + podatek VAT - ryczałt roczny (rok kalendarzowy). 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 lit. b i c wnoszone są z góry odpowiednio w terminie  

do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc/rok za, który wnoszona jest opłata. 

3. Wjazd na teren cmentarza może się odbywać jedynie za wiedzą i zgodą administratora cmentarza 

komunalnego.”. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska oraz 

Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2021 r. 

Zastępca Burmistrza: 

Aleksander Siódmak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 lipca 2021 r.

Poz. 3178
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