
UCHWAŁA NR XXXVI/446/2010  

RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie zmiany regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego w Choszcznie oraz Cmentarzy 

Komunalnych Wiejskich 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; 

z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 

155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, 

Nr 91, poz. 1009 oraz Nr 95, poz. 1041) oraz art.4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W regulaminie obowiązującym na Cmentarzu Komunalnym w Choszcznie oraz Cmentarzach Komunalnych 

wiejskich, stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/309/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie 

z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego w Choszcznie oraz 

Cmentarzy Komunalnych wiejskich wprowadza się następujące zmiany: 

1. w załączniku nr 1 § 1 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

2. w załączniku nr 1 § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

3. w załączniku nr 1 §7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

4. w załączniku nr 2 § 1 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

5. w załączniku nr 2 § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. w załączniku nr 2 § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXV/436/2010 z dnia 4 marca 2010 roku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.  

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

Zachodniopomorskiego. 

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choszcznie.  

1) „Na terenie Cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia oraz wniesienia opłat zgodnych z Zarządzeniem 

Burmistrza Choszczna w biurze Administracji Cmentarza dokonywania następujących czynności: 

a) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,

b) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,

c) wykonywania ceremonii pogrzebowych.”

1) „Na terenie Cmentarza obowiązują stawki opłat za miejsca pod grób ustalone Zarządzeniem Burmistrza 

Choszczna”. 

1) „Wykonawcy wykonującemu łącznie usługi określone w pkt.4 przyjmuje się jedno zgłoszenie robót i pobiera się 

opłatę w wysokości, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Choszczna za każdą z usług objętych tym

zgłoszeniem robót.” 

1) „Na terenie Cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia oraz wniesienia opłat zgodnych z Zarządzeniem 

Burmistrza Choszczna w biurze Administracji Cmentarza dokonywania następujących czynności: 

a) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,

b) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,

c) wykonywania ceremonii pogrzebowych.”

1) „Na terenie Cmentarza obowiązują stawki opłat za miejsca pod grób ustalone Zarządzeniem Burmistrza 

Choszczna.” 

1) „Wykonawcy wykonującemu łącznie usługi określone w pkt.4 przyjmuje się jedno zgłoszenie robót i pobiera się 

opłatę w wysokości, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Choszczna za każdą z usług objętych tym

zgłoszeniem robót.” 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Bogusław Szymański 

 

ID: FZJAV-FEUWI-JTTST-OWDDR-XVRVI. Podpisany. Strona 1 / 2



UCHWAŁA NR XXXVI/446/2010  

RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie zmiany regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego w Choszcznie oraz Cmentarzy 

Komunalnych Wiejskich 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; 

z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 

155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, 

Nr 91, poz. 1009 oraz Nr 95, poz. 1041) oraz art.4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W regulaminie obowiązującym na Cmentarzu Komunalnym w Choszcznie oraz Cmentarzach Komunalnych 

wiejskich, stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/309/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie 

z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego w Choszcznie oraz 

Cmentarzy Komunalnych wiejskich wprowadza się następujące zmiany: 

1. w załączniku nr 1 § 1 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

2. w załączniku nr 1 § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

3. w załączniku nr 1 §7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

4. w załączniku nr 2 § 1 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

5. w załączniku nr 2 § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. w załączniku nr 2 § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXV/436/2010 z dnia 4 marca 2010 roku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.  

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

Zachodniopomorskiego. 

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choszcznie.  

1) „Na terenie Cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia oraz wniesienia opłat zgodnych z Zarządzeniem 

Burmistrza Choszczna w biurze Administracji Cmentarza dokonywania następujących czynności: 

a) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,

b) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,

c) wykonywania ceremonii pogrzebowych.”

1) „Na terenie Cmentarza obowiązują stawki opłat za miejsca pod grób ustalone Zarządzeniem Burmistrza 

Choszczna”. 

1) „Wykonawcy wykonującemu łącznie usługi określone w pkt.4 przyjmuje się jedno zgłoszenie robót i pobiera się 

opłatę w wysokości, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Choszczna za każdą z usług objętych tym

zgłoszeniem robót.” 

1) „Na terenie Cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia oraz wniesienia opłat zgodnych z Zarządzeniem 

Burmistrza Choszczna w biurze Administracji Cmentarza dokonywania następujących czynności: 

a) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,

b) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,

c) wykonywania ceremonii pogrzebowych.”

1) „Na terenie Cmentarza obowiązują stawki opłat za miejsca pod grób ustalone Zarządzeniem Burmistrza 

Choszczna.” 

1) „Wykonawcy wykonującemu łącznie usługi określone w pkt.4 przyjmuje się jedno zgłoszenie robót i pobiera się 

opłatę w wysokości, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Choszczna za każdą z usług objętych tym

zgłoszeniem robót.” 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Bogusław Szymański 

 

ID: FZJAV-FEUWI-JTTST-OWDDR-XVRVI. Podpisany. Strona 2 / 2


