ZARZĄDZENIE NR 87/VI/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi cmentarne na terenie Cmentarza Komunalnego
w Pleszewie.
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.
z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz art. 30, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. 2013, poz. 594) zarządzam co następuje:
§ 1. Ustala się następujące maksymalne ceny na usługi cmentarne na terenie Cmentarza Komunalnego
w Pleszewie:
1) Kopanie i zasypanie grobu - grób dziecięcy 100,46 zł
2) Kopanie i zasypanie grobu - grób jednoosobowy (zwykły) - 400,67 zł
3) Kopanie i zasypanie grobu - grób dwuosobowy (głębinowy) - 568,89 zł
4) Przechowywanie, wystawianie i wyprowadzanie zwłok z Domu Pogrzebowego - 282,69 zł
5) Wynajęcie sali eksportacyjnej z wyposażeniem - 97,06 zł
6) Wynajęcie chłodni - za pierwszą dobę - 91,11 zł
7) Wynajęcie chłodni - za każdą następną dobę - 49,06 zł
8) Opłata za wjazd na teren cmentarza - dotyczy wjazdu na cmentarz wykonawcy przy murowaniu piwnic,
ustawianiu nagrobka - 24,53 zł
9) Opłata za wjazd na teren cmentarza - dotyczy wjazdu na cmentarz w celu świadczenia usługi pogrzebowej 84,10 zł
10) Praca żałobnika (za 1 godz) - dotyczy organizacji i nadzoru ceremonii pogrzebowej świadczonej przez
zakłady pogrzebowe trzecie - 16,35zł
11) Jednorazowa opłata za wywóz odpadów komunalnych po ceremoni pogrzebowej - 37,04 zł.
Ceny określone w pkt 1 - 11 są cenami netto, do których należy doliczyć należny podatek vat w wysokości 8%.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Komunalnej.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 17/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 lutego 2010 roku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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