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Zarzqdzenie nr . @Rl.n..
Burmistrz Gminy i Miasta w Czenryionce-Leszczynach

z ania b4... grudnia 2O2O r.

w sprawie ustalenia cennika uslug cmentarnych

Dzialalqc na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzqdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 t., poz. 713 ze zm.) w zwiqzku z S 4
ust. '1 Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czenrionka-
Leszczyny przyjqtego uchwalq Rady Miejskiej Nr XVll/181107 z dnia 19 grudnia 20A7 roku
(Dz.Urz. Woj Sl 22008 r., Nr28,poz. 611).

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
1. Ustalam wysokoSd oplat za uslugi cmentarne na cmentarzach komunalnych

bgdqcych wlasnoSciq Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, wykonywanych
przezjednostkq organizacyjnq Gminy i Miasta - Zarzqd Drog i Stuzby Komunalne w
Czenryionce-Leszczynach.

2. WysokoSc oplat, o ktorych mowa
zarzqdzenia.

Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Zarzqdu Drog i Sluzb
Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach.

s3
Traci moc Zarzqdzenie Nr 64712016 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z
dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokoSci cen i oplat za uslugi cmentarne.

s4
Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem 1 stycznia 2021 r.

w ust. 1 okre5la zalqcznik do niniejszego

s2
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BURMISTRZ
GMINY t\4{ASTA

'zerwlonka-Leszczyn\
Zalacznik
do iarzqdzenia nr ..6.?s,1.K
z dnia 31.12.2020 r.

Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Cennik uslug cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Solectwach: Szczejkowice
oraz Palowice.

- do kwoty netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.

L.p. Wyszczeg6ln ie n ie uslu g Cena netto w zl.

1. Udostgpnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod
gr6b zwykly ziemny:

a. jednomiejscowy 300,00

b. dwumiejscowy 420,00

c. dzieciqcy (do lat 18) 1,00

d. urnowy 180,00

2. Odnowienie rezeruyacji po 20 latach pod gr6b zwykly
ziemny:

a. jednomiejscowy 250,00

b. dwumiejscowy 350,00

c. dzieciqcy (do lat 18) 50,00

d. urnowy 130,00

3. Dochowanie do istniejqcego grobu urny albo przekopanie
grobu do ponownego poch6wku

150,00

4. Ustawienie nagrobka:

a, g16b jednomiejscowy 400,00

b. grob dwumiejscowy 500,00

c. gr6b dzieciqcy (do lat 18) 1,00

d. gr6b urnowy 100,00
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