
 

 

ZARZĄDZENIE NR 41.2019 

BURMISTRZ MIASTA ZAWIDÓW 

z dnia 17 września 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Zawidowie. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 oraz 1696) oraz uchwały nr XXII/113/2016 Rady Miejskiej  

w Zawidowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta 

Zawidowa (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2016 r. poz. 4927) Burmistrz 

Miasta Zawidów zarządza, co następuje: 

§ 1. Ustala się następującą wysokość opłat za usługi cmentarne, obowiązujące na Cmentarzu Komunalnym 

w Zawidowie:  

1) opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat: 

a) miejsce pod grób ziemny: 

- miejsce pod grób stały - dziecięcy (do 6 lat): 160,00 zł, 

- miejsce pod grób stały - urnowy: 180,00 zł, 

- miejsce pod grób stały - dla osób powyżej 6 lat: 350,00 zł, 

- miejsce pod grób stały rodzinny (dwupoziomowy): 670,00 zł. 

b) miejsce pod grób murowany: 

- miejsce pod grobowiec urnowy pojedynczy: 200,00 zł, 

- miejsce pod grobowiec urnowy podwójny: 300,00 zł, 

- miejsce pod grobowiec pojedynczy: 500,00 zł, 

- miejsce pod grobowiec dwupoziomowy: 960,00 zł. 

2) opłata za miejsce grzebalne na kolejne 20 lat: 

a) miejsce pod grób ziemny: 

- miejsce pod grób stały - dziecięcy (do 6 lat): 160,00 zł, 

- miejsce pod grób stały - dla osób powyżej 6 lat: 350,00 zł, 

- miejsce pod grób stały rodzinny (dwupoziomowy): 670,00 zł. 

b) miejsce pod grobowiec pojedynczy: 500,00 zł. 
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3) rezerwacja miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod grób stały: 350,00 zł. 

4) opłaty za korzystanie z mienia komunalnego przez podmioty gospodarcze wykonujące usługi pogrzebowe 

na terenie cmentarza: 

- od wykonania pochówku: 100,00 zł. 

5) opłaty za korzystanie z kaplicy do 24 godzin: 200,00 zł. 

6) opłaty za wjazd na teren cmentarza dla pojazdów w celu obsługi jednej ceremonii pogrzebowej: 150,00 zł 

§ 2. 1. Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego, o której mowa w § 1 pkt 3, którego dysponent zrzekł  

się uprawnienia do miejsca w czasie trwania rezerwacji, podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej  

do okresu niewykorzystania. 

2. Podstawą do odliczenia wysokości zwrotu niewykorzystanej części opłaty, o której mowa w ust. 1,  

jest wartość netto wniesionej opłaty, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Opłaty rozlicza się z dokładnością do 1 miesiąca, przyjmując wartość 1 miesiąca jako 1/240 opłaty  

za rezerwację. Opłata wniesiona w danym miesiącu zalicza się do okresu trwania rezerwacji. 

4. Zwrot niewykorzystanej opłaty za rezerwację, następuje na pisemny wniosek dysponenta miejsca. 

5. W przypadku zwrotu niewykorzystanej opłaty za rezerwację w okresie do 5 lat trwania rezerwacji, 

przedmiotem rozliczenia jest opłata w wysokości brutto. 

§ 3. W przypadku ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich opłatę za miejsce pod grób ziemny oblicza  

się i zwraca dysponentowi miejsca pod grób według zasad opisanych w § 2. 

§ 4. Do opłat wymienionych w § 1 będzie doliczany podatek VAT. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawidowie (59-970) przy ul. Dworcowej 4. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Burmistrz Miasta Zawidów: 

R. Łężny 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 5533


		2019-09-24T10:35:02+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




