
Zarządzenie Nr 245 12020

Prezydenta Miasta Zamośó

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie ustalenia cennika usług świadczonych na Cmentarzu
Komunalnym w Zamościu.

Na podstawie ar:t. 30 ust. 2 pIł 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o satnorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 7I3), uchwĄ
Nr XI/155l20l9 Rady Miasta Zamość z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie

powierzenia Prezydentowi Miasta Zamośc uprawnienia do ustalania opłat

za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w rwiązku z art. 4 ust. 2 ustawy

zdnia2O grudnia1996 r. o gospodarce komunalnej (tj.Dz.U. z2Ot9 t.poz.7t2
z poźn. zm.) oraz art. 2 ust. l ustawy z dnia 3I stycznia 1959 r. o cmentatzach
i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zln.) zarządzarn,

co następuje:

§1

Ustalam cennik usług świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu
stanowi ąc y zńącznik do nini ej s ze g o zar ządzeni a.

§2

Wykonanie zarządzęnia powierza się Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej spółka z o.o. w Zamościu.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 2912020 Prezydenta Miasta Zamośc z dnia

30 sĘcznia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika usług świadczonych na

Cmentarzu Komunalnym w Zamościu.

§4

Zarządzenie wchod zi w życie z dniempodpisania.

;\rDENT MIASTA,m



Z.ałącmlk do Zavądznnia Nr 245 /2020
Prez.ydenta Miasta Z,amoś:
zdnia 8 pazdziernika 2a2a r.

CENNIK ag-ac ŚwaDęoNYcI{
NA &IENTARaII KoMIINALIltyM w ZAMoŚua
oBovIĄzUIĄffi oD 8 PAŻDZIERNIKA 2t 20 Rośa

Lp. Rodzaiopłaty
Opłata netto

wzł 8% vAT Opłata brutto
lv zł

I.

1,

2.

Opłata za udostępnienie mieisca gtzebalnegrr na
okres 20 lat

na grób trad,vcyjny ziemnv dla osoby dorosłej

na grób ttadyq,jnv ziemn"v dla dziecka

u,kolumbańum za icdną niszę umotr-ą

1 200.00

900,0t)

5 000"00

9ó,00

72,a0

400,00

1296,00
g7? no

5,100.00

II.

1.

b.

c.

Opłata za mieisce i grób betonowy

Grób betono§i]i §,ewnątrz sektora:

jednoosobow1.

dv,uosobowy

cztetoosoboury

' 7{lo oo

4 500,00

7 000,00

216,0a

360.00

560,00

2 916,00

4 860,00

7 5ó0,00

)

a.

b.

c.

Grób betonowv ptz,v al.eice

jednoosobowl,

dwuosobowy

cztetoosobow1,

3 000,00

5 000,00

7 200,00

?4o oo

400,00

57ó,00

3 240,00

5 40t],00
,7176oo

.).

a.

b.

Grób betonowy w głównej części cmentarza we§/nątrz

sektora:
dwuosobowł-

czteroosobowr'

8 000,00

14 000,00

ó40,oa

1 120,00

8 ó40,00

15 120,00

4.

a.

b,

Grób betonorvy w głównei części cmentarża przy alejce:

dwuosobowry

czteroosobowy

9 000,0c)

16 000,00

720,00

1 280,00

9 720,00

17 280,00

III.

1.

ż.

Opłata za zachowanie na dalsze 20 lat

grobu tadyryinego ziemnego dla osoby dorosłei

grobu tradycyjnego ziemnego dla dziecka

800,00

700,00

ó4,00

5ó,00

864,00

756,o0

rv. Ptolongata na fi lat uĄrtlrowania niszy umoweiw
kolumbarium

1 500,00 120,00 1 ó20,00

v. Opłata za dochovranie umy do istnieiącei niszy umowei
zalaażdy koleiny rclC*

250,00 ?0,00 ?7o oo

vI. Opłata za dochowanie zwłok lub szczątkóur do
istniei ącego gnobu betonowego

800,00 64,00 864,00

YII.

a.

b.

Opłata eksploatacyina na oktes 10 lat licząc adża7j
roku

grób osobv dorosłej

grób dziecka

510,00

186,00

40,80

14,B8

550,80

200,B8



VIII. Opłata eksploatacyina na o}rcs 10 latlicząc od2019
mku - nisza utnowa w kolumbarium 150,00 12,00 1ó2,00

Ix. Opłary za usługi cmentame

1 PrZ! gotovanie grobu betonow-ego 300.00 2,ł,00 324,o0

2. Zdlęite płvty nagtobkowej 250,00 20,00 270,0o

J, Otwarcie i zamknięcie niszv umowej 100,00 8,00 108,00

4. \V,vkon,r,wanie usług ptzez |trnv poggzebowe 320,00 25,60 345,6a

5" korzvstanie z domu żałobv 300,00 ż4,00 324,00

6. przęwóz zwlok wózkiem "meleks" 100,00 B,00 108,00

7.

a.

b.

umożliv,ienie wr.konywania prac budowlanyclr
/us tarvienie nagtobka/

dla osobv dclrosłej

dla dzięcka

400,00

200,00

32,00

16,00

432,00

21ó,00

8.
Umożliwienie rvtkonania pfac w zakresie małej

architektrrĄ, przv grobie betonowt m
100,00 8,00 108,00

9.
l(eucja*x na zabezpieczenie porządkrr po zakończeniu

prac budowlanvch
200,00 x 200,00

10.

Kauclaxx* na zabezpieczenie toszczeń z t,vtułu

zńszczenła f utraw tablicy granitowei zakrywającei niszę
urnow-ą

500,00 x 500,00

11. Sptzedaż, zamiana, zrzeczenie grobu 500,00 40,00 540,00

*Opłata uzupełniajtca §vnosżofla przryh,ażdym dochclwaniu do istniejącej nisz1, urnowej, pzedłużajacaie1 ważnoŚĆ

o kolejne 20 lat, stanowi iloczvn stalvki opłary zakażdy kolejn,v rok i różnicy lat pomiędzy rokiem, w którvm minie

20 lat od docho..vania, a rokiem, do którego opłacone było miejsce za niszę urnoq/ą v/ kolumbarium.

xx l(aucia powinna bvć wpłacona taze:.Tl z opłatą za umożli.ł,ienie vT.konania prac budov,lanych a po ich

zakończeniu i potwierdzeniu ptzez pracownika Cmentatza porządku \i/, odnośnl,m miejscu, z\\rr^cafi^

wpłacającemu.

xxx Kauc|a powinna bvć wpłacclna z chwĘ przekazańa tablicy gtani,towej do dvspozycii wpłacaiącemu- Zwtot
kaucji następuje na podstawie dokumentu potwierdzaiĄcego dostatczenie tablicv granitowej bez uridocznych
trwzłyc}r znaków uszkodzenia.

Cennik usług świadczonych fia Cmentarzu Komunalnvm w Zamośclu nie dotyczv usług z,:itązanvch

z wykonywańem zadań własnych N{iasta Zamość zleconych lr{iejskiemu Centnrm Pomocy Rodzinie w Zamościu

w zakresie pochówku dzieci poronionych i martwo urodzonych w- Grobie Dzieci L"Itraconych. L'Isłus w t},m

zakresie są świadczone nieodpłatnie.

PREłYDEI{T MIASTAłkąw


