
 

 

ZARZĄDZENIE NR 91/2020 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO 

z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza obowiązujących  

na Cmentarzu Komunalnym w Bardzie. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt 2  

i ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712, ze zm.) oraz § 4 ust. 5 i 6 uchwały  

nr XVII/133/2020 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Cmentarza Komunalnego w Bardzie 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje: 

§ 1. Ustala się cennik opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Bardzie stanowiący załącznik  

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji. 

§ 3. Uchyla się zarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 26.08.2020 r. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo: 

Krzysztof Żegański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 września 2020 r.

Poz. 5164



Załącznik do zarządzenia nr 91/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Bardo 

z dnia 16 września 2020 r. 

Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Bardzie 

I. Wykupienie miejsca na 20 lat pod grób: 

1) Ziemny bez prawa budowy grobu murowanego: 

a) jednomiejscowy - 260,00 zł. 

b) dwumiejscowy (w pionie) - 310,00 zł. 

c) dwumiejscowy (w poziomie) - 500,00 zł. 

d) dziecinny do 6 roku życia - 210,00 zł. 

2) Murowany jednomiejscowy - 400,00 zł. 

II. Wykupienie miejsca pod grób murowany: 

1) dwumiejscowy (w pionie) - opłata jednorazowa bezterminowa - 1200,00 zł. 

2) dwumiejscowy (w poziomie) – opłata jednorazowa bezterminowa - 1500,00 zł. 

3) pod urnę - opłata jednorazowa bezterminowa -500,00 zł. 

4) wykupienie niszy urnowej w kolumbariach (z chwilą powstania) -opłata jednorazowa bezterminowa: 

a) jednomiejscowe - 1400 zł. 

b) dwumiejscowe - 2100 zł. 

c) czteromiejscowe - 3800 zł. 

III. Rezerwacja miejsca na 20 lat pod grób: 

1) Ziemny bez prawa budowy grobu murowanego: 

a) jednomiejscowy - 1050,00 zł. 

b) dwumiejscowy (w pionie) - 1250,00 zł. 

c) dwumiejscowy (w poziomie) - 1870,00 zł. 

2) Murowany jednomiejscowy - 1560,00 zł. 

IV. Rezerwacja miejsca pod grób murowany: 

1) dwumiejscowy (w pionie) - opłata jednorazowa bezterminowa - 1900,00 zł. 

2) dwumiejscowy (w poziomie) – opłata jednorazowa bezterminowa - 3200,00 zł. 

3) pod urnę - opłata jednorazowa bezterminowa - 900,00 zł. 

4) rezerwacja niszy urnowej w kolumbariach (z chwilą powstania) -opłata jednorazowa bezterminowa: 

a) jednomiejscowe - 2000 zł. 

b) dwumiejscowe - 3500 zł. 

c) czteromiejscowe - 6000 zł. 

V. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat pod grób: 

1) Ziemny bez prawa budowy grobu murowanego: 

a) jednomiejscowy - 260,00 zł. 

b) dwumiejscowy (w pionie) - 310,00 zł. 

c) dwumiejscowy (w poziomie) - 500,00 zł. 
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d) dziecinny do 6 roku życia - 210,00 zł. 

2) Murowany: 

a) jednomiejscowy - 400,00 zł. 

b) jednomiejscowy dziecinny do 6 roku życia - 210,00 zł. 

VI. Opłata eksploatacyjna (pobierana przy wykupie, rezerwacji oraz przedłużeniu umowy): - 260,00 zł. 

VII. Korzystanie z domu przedpogrzebowego za każdą rozpoczętą dobę: - 80,00 zł 

VIII. Opłata za wjazd na cmentarz pojazdem mechanicznym w związku z wykonywaniem prac (budowa 

grobowca, postawienie pomnika itp.). - 100,00 zł. 

IX. Opłata za wjazd na cmentarz innych pojazdów silnikowych, za wyjątkiem pojazdów przewożących osoby 

niepełnosprawne ruchowo (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności o symbolu 05-R - 

upośledzenie narządu ruchu i 10-N - choroby neurologiczne); - 40,00 zł. 

Stawki opłat są stawkami netto do których należy doliczyć obowiązujący podatku VAT. 
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