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ZARZĄDZENIE NR 160/2017
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne obowiązującego na Cmentarzu Komunalnym
w Bolesławcu, ul. Śluzowa 10.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948) oraz § 1 uchwały Nr XVII/218/16 Rady Miasta
w Bolesławcu z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Bolesławiec
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam opłaty za usługi cmentarne, obowiązujące na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu,
ul. Śluzowa 10, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam administratorowi cmentarza.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Prezydent Miasta:
P. Roman
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Załącznik do Zarządzenia Nr 160/2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 6 czerwca 2017 r.

1. Opłaty za udostępnienia miejsca grzebalnego oraz za wznowienie opłaty przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
2.
1)
2)
3)

Wyszczególnienie rodzaju opłat
Opłata za udostępnienie 1 miejsca grzebalnego
na pochowanie zwłok i prochów:
grób dziecinny (dziecko do lat 6)
grób ziemny
grób murowany pojedynczy
grób ziemny urnowy
grób murowany dla więcej niż jednej osoby
(rodzinny)
grób murowany urnowy
nisza w kolumbarium
Wznowienie opłaty za udostepnienie 1 miejsca
grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:
grób dziecinny (dziecko do lat 6)
grób ziemny
grób murowany pojedynczy

Okres ważności
opłaty

Cena brutto (w zł),
w tym 8% VAT

20 lat
20 lat
20 lat
jednorazowa
jednorazowa

350
700
700
700
1950

jednorazowa
jednorazowa

1400
900

20 lat
20 lat
20 lat

350
700
700

2. Istnieje możliwość dochowania do istniejącego grobu kolejnej osoby czy osób. W takim przypadku
pobiera się opłatę w wysokości 1/20 opłat wymienionych w tabeli pkt 1, ppkt 1-3), za każdy rok brakujący
do pełnych 20 lat.

