
Zaaadzenie N t 1 08o I 202'l
P.ezydenta Miasta Zawiercia

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

UstaliC cennik uslug cmentarnych Cmentarza Komunalnego ptzy Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowel

w Zawierciu, stanowiqcy zalEcznik do ninieJszego Zarzqdzenia.

s2

f raci moc Zarzqdzenie Nr 206/15 Prezydenta Miasta Zawiercia z dnia 13 05 2015r

s3

Wykonanie Zarzadzenia powlezam Dyrektorowi Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

s1

zatzqdzenie wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od jego ogloszenia w Dzienniku uzedowym

Wojew6dztwa Sleskiego.

Prezyde Miasta

onarskiukasz

w sptawie ustalenia cennika uslug cmentarnych cmentarza Komunalnego pny zakladzie Gospodarki

Mieszkaniowej w Zawierciu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (t.j Dz.u.

z 2020 r. Poz.713\ art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentazach i chowaniu zmarlych

(t.J.Dz.U.z2o2Qr.Poz,1947)orazUchwalyNr)fiV1u215/2ooTRadyMiejskiejwzawierciuzdnia
28 grudnia 2OO7 r. w sprawie: powiezenia Prezydentowi Miasta zawiercie ustalenia wysokosci cen

i opiat za uslugi komunalne o charakterze uzytecznosci publicznej na terenie Zawiercia.

- zarzqdzam -
s1



Zalqcznik
do Zazadzenia N 108012021

Prezydenta Miasta Zawiercie
z dnaa 9 kwietnia 2021 r.

cennik uslug cmentarnych cmentaz Komunalny przy Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej w

Zawierciu

1. Oplaty za pochowanie zwlok
350,00 ztMiejsce pod gr6b ziemny dziecinny

Miejsce pod grob ziemny
1.100,00 zlMiejsce pod grobowiec jednokomorowy, dwukomorowy
1.700,00 zlMie.isce pod grobowiec czterokomorowy

400,00 zlMiejsce pod gr6b urnowy

Wznowienie oplaty za pochowanie zwlok na da

lat
2 lsze 20

350,00 zlMiejsce pod gr6b ziemny dziecinnY
700,00 zlMiejsce pod g16b ziemny

3. Wykopanie grobu
200,00 zlGrOb dziecinny

Grob pojedynczy - lato (od 01.05. do 30.09.)
500,00 zlGr6b pojedynczy - zima (od 01 .10. do 30.04.)
600,00 zl(od 01.05. do 30.09.)Gr6b poglgbiany - lato
700,00 zlGr6b poglgbiany - zima ( od 0'1.10. do 30.04.)

4. Ceny grobowc6w budowanych Wzez ZGM
1.600,00 zlGrobowiec jednokomorowy

Grobowiec dwukomorowy
3.400,00 zlGrobowiec czterokomorowy
1.100,00 zlGrobowiec na urny

410,00 zlOdkrycie i przykrycie pomnika
200,00 zlOdkrycie i przykrycie piwnicy wolnostojqcej
176,00 zlOdkrycae i przykrycie grobu urnowego
176,00 zt

5. Wynajecie kaplicy
160,00 zlLato
200,00 zlZima

6. Ekshumacje
300,00 zlEkshumacja (bez kopania i bez nagrobka) urny z prochami

500,00 ztEkshumacja (bez kopania i bez nagrobka) zwlok dziecka do 6lat
600.00 zlEkshumac.ia (bez kopania i bez nagrobka) zwlok osoby doroslej

powyzej 20 lat od zgonu

700,00 zl.

41 0,00 zl.

I z aoo,oo zt.

Odkrycie i przykrycie grobu dziecinnego



Ekshumacja (bez kopania i bez nagrobka) zwlok osoby doroslej od

10 do 20 lat od zgonu

700,00 zl

Ekshumacja (bez kopania i bez nagrobka) zwlok osoby doroslej od

5 do '10 lat od zgonu

1.000,00 zl

Ekshumacja (bez kopania i bez nagrobka) zwlok osoby dorostej do
5 lat od zgonu

1 .100,00 zt

7. Stwierdzenie zgodno6ci projektu nagrobka z
zalo2eniami architektonicznymi oraz oplata zakladu
kamieniarskiego pzy wej6ciu na cmentarz

Nagrobek pojedynczy

Nagrobek podwojny 600,00 zl
Gr6b urnowy, g16b dziecinny 80,00 zl

8. Zajecie czesci parkingu przy Cmentarzu Komunalnym
w okresie od 30 paidzaernika do 02 listopad na handel
zniczami i kwiatami - na wniosek zainteresowanego ,
po uryskaniu pisemnej zgody zarzqdcy Cmentarza
Komunalnego i w miejscu przez niego wyznaczonym.

Bezplatne

Podane ceny sq cenami netto, do ktorych nalezy doliczye podatek VAT zgodnie z obowiezujEcymr
przepisami prawa.

| 400,00 zl.


