MZGKiM Sulików

Stawki opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń
cmentarnych na terenie Gminy Sulików

I.

1. Wykupienie miejsca pod grób stały duży na okres 20 lat 280,‐zł
2. Wykupienie miejsca pod grób stały mały na okres 20 lat 125,‐zł
3. Rezerwacja miejsca pod grób stały pojedynczy na okres 20 lat 280,‐zł
4. Wykupienie miejsca na dalsze 20 lat po upływie 20 lat
‐ grób duży 280,‐zł
‐ grób mały 125,‐zł
5. Wykupienie miejsca pod grobowiec na 20 lat 500,‐zł
6. Wykupienie miejsca pod grobowiec na dalsze 20 lat po upływie 20 lat 500,‐zł
7. Korzystanie z budynku przedpogrzebowego bez określonego czasu 90,‐zł
8. Wykopanie i zasypanie grobu dużego oraz uformowanie mogiły 430,‐zł
9. Wykopanie i zasypanie grobu małego oraz uformowanie mogiły 200,‐zł
10. Wydanie pozwolenia w celu budowy nagrobka lub grobowca 60,‐zł
11. Rozebranie nagrobka z wywozem gruzu 150,‐zł
‐ bez wywozu gruzu 100,‐zł
‐ wywiezienie gruzu 50,‐zł
12. Wyniesienie trumny ze zwłokami z kaplicy na miejsce pochówku 60,‐zł
‐ dziecięcej 30,‐zł
13. Pochowanie zwłok w grobowcu wraz z odkryciem i zakryciem płyty grobowej 180,‐zł
14. Pochowanie zwłok w grobowcu bez odkrycia i zakrycia płyty grobowej 100,‐zł
15. Nadzór obsługi cmentarza przy ekshumacji zwłok, wykonywanej przez osoby trzecie 300,‐zł
16. Ekshumacja – wykopanie i oddanie trumny ze zwłokami bez czynności pogrzebowych 1300,‐zł

17. Ekshumacja – wykopanie i złożenie trumny ze zwłokami do grobu ziemnego, zasypanie i
uformowanie mogiły 1800,‐zł
18. Ekshumacja – wykopanie i złożenie trumny ze zwłokami do grobowca 1500,‐zł
19. Ekshumacja – z grobowca do grobowca 1000,‐zł

II.

W dniach wolnych od pracy opłaty, o których mowa w § 1 pkt. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
wzrastają o 50%.

III.

1. W przypadku pogrzebu osoby zmarłej, której pogrzeb jest w całości wykonany w ramach pomocy
społecznej o charakterze obowiązkowym pobiera się jedynie opłaty wymienione w § 1 pkt. 8, 9, 12
pomniejszone o 50 %. 2. Opłaty o których mowa w ust. 1 obciążają GOPS w Sulikowie.

IV.

Do opłat wymienionych w § 1, § 2, § 3, dolicza się stawkę VAT w obowiązującej wysokości.
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sulików, nr 116/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku.

