
ZARZ^DZENIE Nr 13/2021
Prezesa Zarzqdu Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Busku - Zdroju
zdnia 23.12.2021 r.

w sprawie: oplat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju i cen using
zwiazanych z wykonaniem komory grobu przez Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju

Dzialaj^c na podstawie:
- § 28 pkt. 1 Aktu zalozycielskiego Spofki,
- Uchwaty Nr XXI/247/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju
oraz ustalania stawek 1 oplat cmentarnych,
zarz^dzam co naslepuje:

§1

l.Podaje do wiadomosci i zarzqdzam pobor opiaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego
w Busku-Zdroju w wysokosci okreslonej w Uchwale Nr XXI/247/2020 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania
z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju oraz ustalania stawek i optat cmentarnych.
2. Cennik oplat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju stanowj ZaJjjcznik
nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia.

§2

Ustalam wysokosc oplat za uslugi zw^zane z wykonaniem komory grobu w wysokosci
okresfonej w Za^czniku Nr 2 do niniejszego Zarz^dzenia.

§3

Wykonanie Zarzqdzenia zlecam Dyreklorowi ds. Uslug Komunalnych.

§4

Traci moc Zarz^dzenie nr 4/2020 Prezesa Zarzadu Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 08,06.2020 r.

§5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 01.01.2022 r.

Do wiadomosci:

ZK, ZT, ZU, KF, UC, ZB.



Zalqczn ik nr 1
do Zarzadxenia xir 13

Prczesa Zarzadu Micjskiego Przedsl^biorstwa
Gospodarki Komurialnej

Sp. z o.o. \ Busku - Zdroju
z dnia 23.12.2021 r.

Cennik oplat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju

L.p.

I.

n.

IU.

Rodzaj optaty Oplata netto \\l

Udostepnienie miejsca pod grob na okres 20 lat

1. Pod grob pojedynczy

2. Pod grob podwojny

3. Przediuzenie korzystania z miejsca pod grobem. na
koJejne20 lat

4. Doplata do miejsca przy dochcnvaniu urny \ grobie
tradycyjnym

1 300,00 zi

1 800,00 zl

500,00 z}

300,00x1

Udostepnienie miejsca w kolumbarium na okj*es 20 lat

] . Oplata za nisze grobu umowego w kolumbarium

2. Doplata do miejsca przy dochowaniu urny do niszy
\ koJ urn barium

3. Przediuzenie korzystania zmiejsca — za nisze
urnov/a. na kolejne 20 lat

950,00 z}

300;00 zl

500:00 z^

Oplaty cmentarne za prowadzenie robot budowlanych przy wykonywaniu grobow
i budowie nagrobkow

1 . Postav/ienie grobowca

2. Za odkrycie i zamurowanie grobu przy pogrzebie

3. Za odkrycie i zakiycie niszy \ kolumbarium przy
pogrzebie

4. Za korzystanie z cmentarza \ celu ekshumacji

5. Za dodatkowo zajety grunt poza powierzchniq
grobu (za 1 m k\v. )

250,00 zf

200,00 z\ 00,00 zl

13 0,00 zl

70,00 zJ



6. Kaucja za dopuszczenie do prac budowlanych na
cmentarzu, zabezpieczenie wentualnych kosztow
przywrocenia stanu pienvotnego

400,00 zi

7. Kaucja za zabezpieczenie roszczeri z tytuiu
zniszczenia/utraty tabh'cy zakrywajqcej nisze
urnowq

600,00 z!

*Opiaty iij?te w cenniku sq cenami netto, do ktoiych naliczony b^dzie obowiazujqcy podateJk VAT
**OpJata za pozycje w punkcie 1TI obejmuje m.fn.:
- wskazanie miejsca, wytyczenie grobu,
- nadzor w zakresie zgodnosci \\ykonania prac ze wskazan^ lokalizacj^;

- akceptacja projektu nagrobka pod wzgl^dem architektury, wymiarow i zgodnosci z ogoia^ koncepcja^
Cmentarza,
- odbior koncow>' robot pod \vzgl?dem warunkow technicznycb i obo\via_zujacych przepisow,
- korzystanie z infrastruktury Cmentarza (\voda, odbior odpadow, energia elektryczna),
Opata nie obejmuje:
- \vykonania robot budowlanych,
- dostarczania materialow budowlanych.,
- udost^pniema personelu i sprzetu do wykonywania prac budowlanych.



MIEJSKIE PRZEDSIE.BIORSTWU
GOSPODARK1 KOWIUNALNEJ

Sp. z o.o. w BusKu-Zdroju
28-100 Busk r , -£dr6i , ul, Lagiewnicka 25

lei, 4V37c; -2a-77 ' fax 41 -378-49-44
NIP 655-193-50-66 Rcgon 260248572

Z.ilacznik nr 2
do Zarzqdzcnia nr 13

i'rezcsa Xarz;)du Micjskiego Frzedsi«?biorstvv!i
(jospodarki Komunalnej

Sp. :f. o.o. w Busku - Zdrqju
zdnia 23,12.2021 r.

l.Za wykonanie komory grobu pojedynczcgo 2 400,00 /A netto + VAT
wg obowia_zujacych przepisow

2. Za wykonanie komory grobu podwojnego 2 900,00 zJ netto + VAT
wg obowiazujacych przepisow

3.Oplata za nisz? urnowq w kolumbarium 2 777,78 A netto +VAT
wg obowiazujacych przepis6w

Krvczka


