Załącznik do Uchwały Nr XLIX/883/12
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 październik 2012
CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH
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WYSZCZEGÓLNIENIE
URZĄDZENIA CMENTARNE
Za korzystanie z kaplicy cmentarnej bez oprawy muzycznej ( za
każdą rozpoczętą godzinę)
Za korzystanie z kaplicy cmentarnej z oprawą muzyczną ( za każdą
rozpoczętą godzinę)
Za każdorazowy wjazd na teren cmentarzy:
a) samochodem osobowym
b) celem dostarczenia zwłok
c) celem wykopania grobu lub budowy grobowca
d) celem postawienia nagrobka, pomnika
e) celem dostarczenia sprzętu pogrzebowego
Za składowanie na terenie cmentarzy materiałów
do budowy nagrobka lub grobowca (za każdy rozpoczęty miesiąc)
Za przechowanie zwłok w chłodni (za każdą rozpoczętą dobę)
Za korzystanie z pomieszczeń do ubierania zwłok do pochówku
(za każdą rozpoczętą godzinę)
Za korzystanie z cmentarnych urządzeń sanitarnych ( za każde
rozpoczęte 20 lat)
ZAJĘCIE MIEJSCA POD GRÓB
Zajęcie miejsca pod grób ziemny mały na okres 20 lat
(1,2 m x 0,6 m) = 0,72 m2
Zajęcie miejsca pod grób ziemny duży na okres 20 lat
(2,0 m x 1,0 m) = 2,00 m2
Zajęcie miejsca dla urn ze szczątkami zwłok
(0,6 m x 0,4 m) = 0,24 m2
Zajęcie miejsca pod grobowiec na okres 20 lat
(2,3 m x 1,3 m) = 2,99 m2
REZERWACJA MIEJSCA POD GRÓB NA OKRES 20 LAT
Miejsce pod grób mały
(1,2 m x 0,6 m) = 0,72 m2
Miejsce pod grób duży
(2,0 m x 1,0 m) = 2,00 m2
Miejsce pod grobowiec
(2,3 m x 1,3 m) = 2,99 m2
Miejsce dla urn
(0,6 m x 0,4 m) = 0,24 m2
PONOWNA REZERWACJA MIEJSCA NA KOLEJNE 20

CENA
NETTO
50,00 zł
100,00 zł

20,00 zł
50,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
40,00 zł
250,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
300,00 zł

150,00 zł
300,00 zł
150,00 zł
400,00 zł
200,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
150,00 zł
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LAT
Miejsce pod grób mały
(1,2 m x 0,6 m) = 0,72 m2
Miejsce pod grób duży
(2,0 m x 1,0 m) = 2,00 m2
Miejsce pod grobowiec
(2,3 m x 1,3 m) = 2,99 m2
Miejsce dla urn
(0,6 m x 0,4 m) = 0,24 m2
USŁUGI CMENTARNE
Opłata za każdorazowe uzgodnienie związane z określeniem
warunków technicznych miejsca pochówku
a) Ustalenie miejsca grzebalnego
b) Istniejącego miejsca pochówku
Podjecie czynności formalno-prawnych związanych z ekshumacją
zwłok

150,00 zł
300,00 zł
400,00 zł
100,00 zł

50,00 zł
150,00 zł
150,00 zł

UWAGA: Do cen netto należy doliczy podatek VAT w wysokości 8 %
W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT cena brutto ulegnie zmianie.

