ZARZĄDZENIE NR 168/15
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Dukli przy ul.
Pocztowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 z późniejszymi zmianami), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr
XVIII/118/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi
Dukli, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:
§ 1. Ustala stawki opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Dukli przy ul. Pocztowej, zgodnie z
poniższą tabelą:
Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Cena netto

1

2

3

4

I Udostępnienie miejsc grzebalnych na terenie cmentarza
1
2
3
4
5
6
7
8

Opłata za miejsce pod grób ziemny
jednomiejscowy do 20 lat
Opłata za miejsce pod grób ziemny
poziomy dwumiejscowy do 20 lat
Opłata za miejsce pod grób ziemny
trzymiejscowy poziomy do 20 lat
Opłata za miejsce pod grób ziemny dla
dziecka na 20 lat
Opłata za miejsce pod grób murowany
pojedynczy do 20 lat
Opłata za miejsce pod grób murowany
pionowy podwójny do 20 lat
Opłata za miejsce pod grób murowany
poziomy podwójny do 20 lat
Opłata za miejsce pod grób murowany,
grobowca rodzinnego na cztery miejsca
do 20 lat

jednorazowo

100,00

jednorazowo

200,00

jednorazowo

300,00

jednorazowo

50,00

jednorazowo

200,00

jednorazowo

250,00

jednorazowo

400,00

jednorazowo

1 000,00

jednorazowo

100,00

jednorazowo

200,00

jednorazowo

300,00

jednorazowo

50,00

1 miesiąc

1,00

1 miesiąc

2,00

1 miesiąc

0,50

II Zachowanie grobu na dalsze lata
1
2
3
4
5

6
7

Wznowienie opłaty - pozostawienie
grobu pojedynczego na dalsze 20 lat
Wznowienie opłaty – pozostawienie
grobu podwójnego poziomego na dalsze
20 lat
Wznowienie opłaty – pozostawienie
grobu trzymiejscowego poziomego na
dalsze 20 lat
Wznowienie opłaty – pozostawienie
grobu dla dziecka na 20 lat
Opłata za każdy nieopłacony okres po 20
latach od momentu upływu do momentu
wznowienia opłaty – grób
ziemny/murowany jednomiejscowy
Opłata za każdy nieopłacony okres po 20
latach od momentu upływu okresu do
momentu wznowienia opłaty – grób
ziemny/murowany,
dwumiejscowy/poziomy
Opłata za każdy nieopłacony okres od
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momentu upływu okresu do momentu
wznowienia opłaty na 20 lat – grób dla
dziecka

III Kaplica cmentarna
1

Opłata za korzystanie z kaplicy
cmentarnej

1 doba

100,00

jednorazowo

60,00

IV Nagrobki
1

Opłata za zezwolenie na: obmurowanie
grobu ziemnego, remont istniejącego lub
wymianę nagrobka, postawienie nowego
nagrobka

V Wjazd pojazdami na teren cmentarza komunalnego *
Samochodem osobowym lub samochodem osobowym z przyczepą
1
2
3

Wjazd związany z wykonywaniem usługi
pogrzebowej
Wjazd związany z wykonywaniem usługi
cmentarnej
Wjazd związany z wykonywaniem usługi
budowlanej

jednorazowo

50,00

jednorazowo

50,00

jednorazowo

50,00

jednorazowo

75,00

jednorazowo

75,00

jednorazowo

75,00

Samochodem dostawczym o ładowności do 3,5 t
1
2
3

Wjazd związany z wykonywaniem usługi
pogrzebowej
Wjazd związany z wykonywaniem usługi
cmentarnej
Wjazd związany z wykonywaniem usługi
budowlanej

VI Pozostałe opłaty
Opłata za korzystanie z wody- pobierana
jednorazowo
10,00
przy pogrzebie
Opłata za utrzymanie czystości i
2
jednorazowo
150,00
porządku- pobierana przy pogrzebie
Opłata za składowanie materiałów
3
jednorazowo
5,00
budowlanych na nagrobek
Opłata za składowanie materiałów
4
budowlanych na grób murowany,
jednorazowo
10,00
grobowiec
*Obowiązek wnoszenia opłat nie dotyczy wjazdu samochodów:
1) podmiotu wykonującego prace na podstawie umowy zawartej z Gminą Dukla,
2) dowożących zwłoki do kaplicy.
1

§ 2. Do opłat ustalonych w § 1 w tabeli w kolumnie 4 zostanie doliczony, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, podatek od towarów i usług.
§ 3. Traci moc § 3 uchwały Nr XIX/138/04 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie
założenia cmentarza komunalnego w Dukli.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Dukli.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Burmistrz
Andrzej Bytnar
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