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Poz. 4512
ZARZĄDZENIE NR 152/2012
BURMISTRZA MIASTA WŁADYSŁAWOWA
z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego we Władysławowie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej
(t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 45 poz. 236) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 177 poz. 1054), Burmistrz Miasta Władysławowa zarządza, co
następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego we Władysławowie w wysokościach
określonych w załączniku nr 1.
§ 2. Uchyla się zarządzenie nr 138/2011 Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 29 września 2011 roku
w sprawie ustalania stawek opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego we Władysławowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Miasta
Grażyna Cern
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152/2012
Burmistrza Miasta Władysławowa
z dnia 20 listopada 2012 r.

OPŁATY CMENTARNE (w tym 8% VAT):
1. Wykup (lub rezerwacja) miejsca grzebalnego na okres 20 lat:
grób ziemny:

1.000,00 zł

grób murowany:

2.000,00 zł

grobowiec jednomiejscowy (dwukomorowy):

2.500,00 zł

grobowiec dwumiejscowy (czterokomorowy):

5.000,00 zł

2. Pochówek (zawierający koszty związane z obsługą pochówku, w tym m.in. udostępnienie sprzętu,
wystroju, ułożenie kopca, kwiatów, zniczy oraz przedłużenie wykupu miejsca grzebalnego na okres
kolejnych 20 lat w przypadku wcześniejszej rezerwacji):
grób ziemny zwykły:

250,00 zł

grób ziemny głębinowy:

300,00 zł

grób murowany zwykły:

250,00 zł

grób murowany głębinowy:

300,00 zł

grobowiec:

350,00 zł

grób dziecięcy do lat 6:

150,00 zł

urna:

100,00 zł

3. Kopanie grobu (tj. wykopanie i zasypanie kuli przez grabarza):
grób ziemny zwykły:

300,00 zł

grób ziemny głębinowy:

400,00 zł

grób dziecięcy:

150,00 zł

grobowiec jednomiejscowy:

400,00 zł

grobowiec dwumiejscowy:

700,00 zł

urna:

100,00 zł

4. Opłata za postawienie pomnika (opłata zawiera wjazd na teren cmentarza):
pomnik pojedynczy:

300,00 zł

pomnik podwójny:

350,00 zł

grobowiec jednomiejscowy:

500,00 zł

grobowiec dwumiejscowy:

700,00 zł

pomnik dziecięcy:
udostępnienie sprzętu:

100,00 zł
50,00 zł

5. Inne opłaty:
zmiana pomnika (ze starego na nowy):

150,00 zł

ekshumacja (udostępnienie terenu cmentarza):

200,00 zł

przedłużenie miejsca grzebalnego na kolejne 20 lat (grób zwykły): 200,00 zł
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przedłużenie miejsca grzebalnego na kolejne 10 lat (grób zwykły): 100,00 zł
przedłużenie miejsca grzebalnego na kolejne 60 lat (grobowiec):

600,00 zł

przedłużenie miejsca grzebalnego na kolejne 30 lat (grobowiec):

300,00 zł

6. Dopuszcza się możliwość wnoszenia w/w opłat w systemie ratalnym po wcześniejszym pisemnym
uzgodnieniu z zarządcą cmentarza ilości i wysokości spłacanych rat.

