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ul. Armil Krajowej 1
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ZARZĄDZENIE

Nr 284/2021
BURMISTRZA BRZOZO W A
z dnia 1 grudnia 2021r.

w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone na cmentarzu
komunalnym w Brzozowie oraz w kaplicy cmentarnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 202lr., poz. 1372), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 202lr., poz.679) oraz
§ 1 uchwały Nr XLI/388/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 19 sierpnia
2021 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzozowa do ustalenia wysokości cen
i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 202lr., poz. 2934)
Zarządza się,

co

następuje

:

§I
Ustala się wysokość opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym
w Brzozowie oraz w kaplicy cmentarnej , określonych w załączniku do
niniejszego zarządzenia.
§2
Opłata za miejsce pod grób murowany pobierana jest przy pierwszym pochówku
i nie wymaga dalszych opłat z tytułu przedłużenia ważności grobu.

§3
W przypadku dokonywania pochówku w istniejącym grobie z opłaconą dzierżawą
na 20 lat, pobiera się opłatę wyrównawczą (w taki sposób, aby grób był opłacony
na okres 20 lat licząc od dnia ostatniego pochówku). Opłatę wyrównawczą ustala
się jako 1120 opłaty podstawowej , określonej według rodzaju grobu.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Przedsi ę biorstwu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Brzozowie jako Zarządcy Cmentarza.

§5
Zarządzenie

wchodzi w

w Dzienniku

Urzędowym

życie

po upływie 14 dni od dnia jego
Województwa Podkarpackiego.
Pra\~ ny
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ogłoszenia

Załącznik do zarządzenia Nr 284/2021
Burmi strza Brzozowa z dnia 1 grudnia 2021 r.

Cennik opłat za
cmen tarne1.

usługi świadczone

na cmentarzu komunalnym w Brzozowie oraz w kaplicy
Wysokość

Lp.

Wyszczególnienie

opłaty*

usług/nazwa opłaty

(w zł.)
1

Za wyko panie i zasypanie grob u dużego ziemnego

2

Za wykopanie i zasypanie grob u dużego ziemnego w

3

Za wykopanie i zasypanie grob u małego ziemnego o wym. 50/1 OO cm

350

4

Za otwarcie i zamknięcie grobu murowanego

440

5

Za otwarcie i zamknięcie grobu murowanego w okresie zimowym
grudnia do 3 I marca)

6

Za otwarcie i zamknięcie grobu murowanego w dziei't wo lny od pracy

7

Za pochowanie

8

Za miej sce pod grób ziemny jednomiejscowy (na 20 lat) o wym. 100/200 cm

320

9

Za miejsce pod grób ziemny dwumiejscowy (na 20 lat) o wym . 200/200 cm

640

10 Za

zwłok

każde następne

605
istniejącym

nagrobku

(od 1

dziecka martwo urodzonego ( ptodu)

520
520
200

320

miejsce w gro bie ziemnym
dziecięcego

11

Za miejsce z prawem budowy grob u murowanego 100/1 oo

12

Za mi ejsce z prawem budowy grobu murowanego - urnowego o wym.
1OO/ IOO cm

13

Za miejsce pod grób ziemny

mały

770

o wym.

( na 20 lat ) o wym. 50/ 1OO

14 Za miejsce pod grób ziemny urnowy ( na 20 lat ) o wym. 50/ 100

750
750
450
450

15

Za miej sce z pravvem budowy grobu murowanego pojedynczego o wym.
130/250 cm

1 500

16

Za miejsce z prawem budowy grobu murowanego dwumiejscowego w pionie o
wy m. 130/250 cm

I 800

17

Za miej sce z prawem budowy grobu murowanego dwumiejscowego w
poziomie w o wym. 220/250 cm

2500

18

Za miejsce z prawem budowy gro bu murowanego czteromiej scowego
uwzględniaj ący dwi e kondygnacje o wym. 220/250 cm

3000

19

Za

każde następne

miej sce w grob ie murowanym w pionie

600

20 Za

każde następne

miejsce w grobie murowanym w poziomie

600

Za miejsce w kolumbarium**, za jedną
80/80/60 cm

ni szę

o wymiarach: 70/80/60 cm,

22 Za miej sce w kolumbarium** , za jedn ą

ni szę

o wymiarach: 80/ 160/60 cm

21

23

Za pozostaw ienie grobu ziemnego

małego

1000
2000
200

na dalsze 20 lat

24 Za pozostawienie grobu ziemnego jednomiejscowego na dalsze 20 lat

450

25

650

Za pozostawienie grob u ziemnego dwumi ejscowego na dalsze 20 lat

26 Za

udostępnienie

kaplicy cmentarnej na ceremonie

27 Za przechowywanie

zwłok

pogrzebową

165

w chłodni - I doba

28 Za

obsługę

pogrzebu

29 Za

o bsługę

pogrzebu wraz ze

100
700

złożeniem

Za wjazd na teren cmentarza
samochodem o ład. Do 3,5 t

związany

450

urny do grob u

30 Za wjazd na teren cmentarza związany z wykonaniem
31

- l doba

z wykona niem

u słu g i

pogrzebowej

u sługi

budowlanej

150
100
Bezpłatnie

32 Za wjazd na teren cmentarza samochod u dowożącego zwloki
33

Za zezwolenie na obramowa nie grobu ziemnego jednomiejscowego, grobu
ziemnego małe go i grobu ziemnego urn owego

100
100

34 Za zezwolenie na obramowanie grobu ziemnego dwumiej scowego
35 Za wpis do

księgi

150

cmentarnej

* Podane ceny są cenami brutto zawierającymi
z

**

należny

podatek Vat zgodnie

obowiązującymi
opłata

przepisami.
obowiązuje po uruchomieniu

usługi
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