
 

 

ZARZĄDZENIE NR 87/2015 

WÓJTA GMINY KŁODZKO 

z dnia 7 maja 2015 r. 

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Kłodzko. 

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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 1 uchwały nr 152/IV/2004 Rady Gminy Kłodzko z dnia 21 lipca 

2004 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Kłodzko uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat  

za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam stawki opłat za usługi cmentarne - opłata netto (bez podatku VAT): 

1) miejsce na cmentarzu pod duży grób - 200 zł, 

2) miejsce na cmentarzu pod mały grób (do 1,5 m) - 150 zł, 

3) miejsce na cmentarzu pod grób rodzinny (pogłębiony) - 300 zł, 

4) miejsce na cmentarzu pod grób urnowy - 150 zł, 

5) za miejsce pod grobowiec - 600 zł, 

6) miejsce na cmentarzu pod grób murowany urnowy - 300 zł, 

7) rezerwacja miejsca na cmentarzu na 20 lat bez względu na wielkość grobu - 300 zł, 

8) za wykupienie miejsca na cmentarzu na następne 20 lat bez względu na wielkość grobu - 200 zł, 

9) za dochowanie zwłok lub szczątków do istniejącego grobu - 200 zł. 

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 2160/2009 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

ustalenia opłat za usługi cmentarne na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Kłodzko. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Mienia i Zasobów Naturalnych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r. 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłodzko oraz na terenie 

siedziby Zakładu Pogrzebowego „Concordia” w Kłodzku, ul. Matejki 12.  

Wójt Gminy Kłodzko: 

S. Longawa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 listopada 2019 r.

Poz. 6640
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