
UCHWAŁA NR VI/42/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta Żarów uprawnień do stanowienia wysokości opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2, ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr. 45, poz. 236), Rada Miejska 
w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów uprawnienie do stanowienia wysokości opłat za usługi 
cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie komunalnych cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIX/238/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
27 października 2009 roku w sprawie: ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe 
wykonywane na terenie miasta i gminy Żarów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.,
nr 45, poz. 236) Rada Gminy może w drodze uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Żarów, uprawnienia do
stanowienia wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej czy korzystanie z obiektow o takim charakterze jak, np.: cmentarze komunalne w Wierzbnej i Żarowie.
Powyższe rozwiązanie, pozwala uealastycznić i podnieść nakłady inwestycyjne, ponoszone na poprawę
infrastruktury cmentarnej w stosunku do aktualnie ponoszonych opłat z tego tytułu.

Sporządził:

Tomasz Kuska

Inspektor ds. gospodarki komunalnej.
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