
 

 

ZARZĄDZENIE NR 105/17 

BURMISTRZA MIASTA KUDOWY-ZDROJU 

z dnia 16 maja 2017 r. 

zmieniające zarządzenie nr 121/12 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju w sprawie cen  

za usługi cmentarne. 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i Dz. U. z 2017 r., poz. 730) w związku art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827) oraz § 2 uchwały nr XXXIV/242/09 

Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie określenia sposobu ustalania 

wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 

z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza,  

co następuje: 

§ 1. 1. W zarządzeniu nr 121/12 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie cen 

za usługi cmentarne dokonuje się zmian w cenniku opłat za usługi cmentarne zgodnie z załącznikiem 

do niniejszego zarządzenia. 

2. Ceny określone  są cenami netto (bez podatku VAT w wysokości 8%). 

3. Ceny określone w cenniku obowiązują od dnia 01.07.2017 r. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 

Burmistrz Miasta: 

P. Maziarz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 listopada 2019 r.

Poz. 6639



 

Załącznik do zarządzenia Nr 105/17 

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju 

z dnia 16 maja 2017 r. 

 

Cennik usług cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Kudowie-Zdroju od 1 lipca 2017 roku 

 

I. Usługi cmentarne w zakresie udostępniania i rezerwacji miejsc grzebalnych 

 

L.p. Wyszczególnienie – rodzaj usługi Grób 

murowany 

Grób 

ziemny 

Grób 

dziecinny 

Nisza 

urnowa 

(kolumbarium 

ścienne) 

Kolumbarium 

ziemne 

1 Udostępnienie miejsca stałego grzebalnego na okres 20 lat  

przy pochówku – grób pojedynczy 

400,00 400,00 300,00 600,00 600,00 

2 Udostępnienie miejsca stałego grzebalnego na okres 20 lat  

przy pochówku – grób piętrowy 

600,00 600,00 - - - 

3 Dochowanie do istniejącego grobu lub zarezerwowanego miejsca za 1 rok 

(opłata pobierana tak, aby grób opłacony był na 20 lat licząc od ostatniego 

pochówku) 

20,00 20,00 - 20,00 20,00 

4 Rezerwacja miejsca grzebalnego na 20 lat 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 

5 Przedłużenie (wznowienie) miejsca na następne 10 lat 650,00 650,00 200,00 650,00 650,00 

6 Przedłużenie (wznowienie) miejsca na następne 20 lat 850,00 850,00 400,00 850,00 850,00 

 

II. Inne usługi cmentarne 

 

L.p. Wyszczególnienie – rodzaj usługi Cena w zł 

1 Przechowywanie zwłok w chłodni za każda rozpoczętą godzinę 4,00 

2 Przechowywanie urny w Domu Przedpogrzebowym za każdą rozpoczęta godzinę 2,00 

3 Udostępnienie Domu Przedpogrzebowego w związku z ceremonią pogrzebową  

lub wystawieniem zwłok 

100,00 

4 Każdorazowe udostępnienie (otwarcie) Domu Przedpogrzebowego  

w celu złożenia zwłok lub wydania zwłok 

50,00 

5 Wjazd na cmentarz w celu postawienia pomnika  

lub ekshumacji zwłok 

100,00 

 

Ceny określone w cenniku są cenami netto (bez podatku VAT) 
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