ZARZĄDZENIE NR 180/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz urządzeń
cmentarnych położonych na jego terenie
Na podstawie § 1ust. 1 uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew uprawnień do stanowienia wysokości cen i opłat
za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie,
zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawki opłaty za udostępnienie miejsca pochówku pod groby ziemne na okres 20 lat oraz
za każde kolejne 20 lat:
1) dziecięcy (do lat 6) – 100,00 zł.
2) jednoosobowy – 300,00 zł.
3) jednopoziomowy - dwuosobowy – 600,00 zł.
4) dwupoziomowy - dwuosobowy - 450,00 zł.
5) dwupoziomowy - czteroosobowy - 900,00 zł.
2. Ustala się stawki opłaty za udostępnienie miejsca pochówku pod grób murowany
dochówku na okres 20 lat oraz za każde kolejne 20 lat:

bez prawa do

1) dziecięcy (do lat 6) – 100,00 zł.
2) jednoosobowy – 300,00 zł.
3. Ustala się stawki opłaty za udostępnienie miejsca pochówku pod groby murowane rodzinne oraz groby
urnowe:
1) jednopoziomowy – dwuosobowy – 1600,00 zł.
2) dwupoziomowy - dwuosobowy - 1200,00 zł.
3) dwupoziomowy - czteroosobowy - 2400,00 zł
4) jednournowy - 500,00 zł.
5) dwuurnowy – 800,00 zł.
6) wielournowy (maksymalnie sześć urn) – 2000,00 zł.
§ 2. 1. Stawki opłat za udostępniene miejsca przy dochowaniu trumny do istniejącego grobu ziemnego
stanowi wartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu a określonej w § 1. ust 1.
1) dziecięcy (do lat 6) – 5,00 zł.
2) jednoosobowy – 15,00 zł.
3) jednopoziomowy - dwuosobowy – 30,00 zł.
4) dwupoziomowy - dwuosobowy - 22,50 zł.
5) dwupoziomowy - czteroosobowy - 45,00 zł.
2. Opłata za udostępnienie miejsca przy dochowaniu do istniejąceo grobu ziemnego ustalana bedzie jako
iloczyn odpowiedniej stawki określonej w § 2. ust 1. oraz okresu będącego różnicą pomiędzy datą upływu
terminu 20 letniej nienaruszalności grobu, a datą upływu terminu zachowania istniejącego grobu wynikającą
z dokonanej uprzednio opłaty.
3. Stawki opłat za udostępniene miejsca przy dochowaniu do istniejącego grobu murowanego rodzinnego
oraz grobu urnowego określonego w § 1. ust. 3 wynosi 400,00 zł.
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4. Okres o którym mowa w § 2. ust 2. liczy się za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy.
§ 3. W przypadku ekshumacji połączonej z wyrażeniem pisemnej zgody przez osobę posiadającą prawo do
grobu na przekazanie miejsca pochówku do dyspozycji zarządcy cmentarza, uiszczona opłata za udostępnienie
miejsca pochówku podlega zwrotowi w części proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu udostępnienia
miejsca pochówku, liczonego w pełnych nierozpoczętych latach i przy uwzględnieniu wysokości rzeczywiście
uiszczonej opłaty.
§ 4. 1. Opłata za rezerwację miejsca pod grób na okres 10-ciu lat wynosi 50% opłat wymienionych w § 1.
2. Po upływie okresu rezerwacji jest możliwość dokonania jej wznowienia według aktualnie
obowiązujących opłat.
3. W przypadku pierwszego pochowania w zarezerwowanym miejscu pobiera się opłatę według stawek
i okresów określonych w § 1, pomniejszoną o kwotę stanowiącą iloczyn pozostałego opłaconego okresu
rezerwacji, liczonego w pełnych nierozpoczętych latach i 1/10 uiszczonej opłaty za rezerwację.
4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji część opłaty za rezerwację podlegającą zwrotowi ustala się
proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu rezerwacji liczonego w pełnych nierozpoczętych latach.
§ 5. 1. Ustala się następujące ceny za usługi cemntarne oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych:
1) kopanie i zasypanie grobu:
a) dziecięcego (do lat 6) – 130,00 zł.
b) jednoosobowego – 500,00 zł.
c) jednopoziomowego - dwuosobowego – 1000,00 zł.
d) dwupoziomowego - dwuosobowego - 700,00 zł.
e) dwupoziomowego - czteroosobowego - 1400,00 zł.
h) urnowego - 500,00 zł.
2) Przechowywanie, wystawienie i wyprowadzenie zwłok z Domu Pogrzebowego - 350,00 zł.
3) Wynajęcie sali eksportacyjnej z wyposażeniem - 120,00 zł
4) Wynajęcie chłodni:
a) za pierwszą dobę - 100,00 zł
b) za każdą następną dobę - 54,00 zł
2. Ustala się opłaty za:
1) wjazd na teren cmentarza:
a) przy murowaniu piwnic, ustawianiu nagrobka - 30,00 zł.,
b) w celu świadczenia usługi pogrzebowej - 100,00 zł
2) wywóz odpadów komunalnych po każdorazowej ceremonii pogrzebowej - 50,00 zł.
3) korzystanie z ujęcia wody, pobierana łącznie z opłatą za udostępnienie miejsca pochówku oraz opłatą za
przedłużenie okresu udostępnienia miejsca pochówku:
a) dla miejsc pochówku określonych w § 1 ust. 1. i ust. 2 - 30 zł.
b) dla miejsc pochówku określonych w § 1 ust. 3 - 150 zł.
§ 6. Wymienione w zarządzeniu opłaty są kwotami netto, do których należy doliczyć 8% podatku Vat.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy
Pleszew.
§ 8. Tracą moc zarządzenia: Nr 20/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2015 r.
oraz Nr 162/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2015 r.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do zarzadzenia Nr 180/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 września 2019 r.
Podjęcie niniejszego zarządzenia ma celu dostosowanie zapisów do obecnie obowiązującego stanu
prawnego oraz zakualizowanie cennika opłat.
Obowiązujące zarządzenia Nr 20/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2015 r. oraz
Nr 162/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2015 r. zawierają naruszenie prawa
materialnego.
Rada Miejska w Pleszewie uchwałą Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja
2019 r. powierzyła Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew uprawnienia do stanowienia wysokości cen i
opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz urządzeń cmentarnych położonych na
jego terenie.
Mając na wzgledzie powyższe przyjęcie zarządzenia jest w pełni uzasadnione.
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