ZARZ4DZENIE Nr 4/2020
Prezesa Zarzqdu Miejskiego Przedsie_biorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Busku - Zdroju
z dnia 08.06.2020 r.
w sprawie: oplat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju i cen uslug
zwiazanych z wykonaniem komory grobu przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
Dzialaj^c na podstawie:
- § 28 pkt. 1 Aktu zalozycielskiego Spolki,
- Uchwaly 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,
zarzadzam co nastepuje:
§1
l.Podajc^ do wiadomosci i zarzadzam pobor oplaty 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 oplat cmentarnych.
2. Cennik oplat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju stanowi Zalacznik
nr 1 do niniejszego Zarza/izenia.
§2

Ustalam wysokosc oplat za uslugi zwiazane z wykonaniem komory grobu w wysokosci
okreslonej w Zal^czniku Nr 2 do niniejszego Zarz^dzenia.
§3
Wykonanie Zarzaxlzenia zlecam Dyrektorowi ds. Uslug Komunalnych.
§4
Traci moc Zarzaxlzenie nr 1/2011 Prezesa Zarz^du Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 29.07.2011 r.
§5
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 10.06.2020 r.
PREZES^ARZ^DU

Do wiadomosci:
ZK, ZT, ZU, KF, UC, ZB.

Zal^czn ik nr 1

do Zarzadzenia nr 4
Prezesa Zarzadu Miejskiego Przedsi^biorstwa
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Busku - Zdroju
z dnia 08.06.2020 r.

Cennik oplat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju

L.p.

I.

Rodzaj oplaty

Oplata netto w zl

Udost^pnienie miejsca pod grob na okres 20 lat
1 . Pod grob pojedynczy

1 300,00 zl

2. Pod grob podwqjny

1 800,00 zl

3. Przedluzenie korzystania z miejsca pod grobem na 500,00 zl
kolejne 20 lat
4. Doplata do miejsca przy dochowanm urny w grobie 300,00 zl
tradycyjnym

n.

m.

Udost^pnienie miejsca w kolumbarium na okres 20 lat
1 . Oplata za nisze grobu urnowego w kolumbarium

950,00 zl

2. Doplata do miejsca przy dochowanm urny do niszy
w kolumbarium

300,00 zl

3. Przedluzenie korzystania z miejsca — za nisze
urnow% na kolejne 20 lat

500,00 zl

Oplaty cmentarne za prowadzenie robot budowlanych przy wykonyvvaniu grobow
i budowie nagrobkow
1 . Postawienie grobowca

250,00 zl

2. Za odkrycie i zamurowanie grobu przy pogrzebie

200,00 zl

3. Za odkrycie i zakrycie niszy w kolumbarium przy
pogrzebie

1 00,00 zl

4. Za korzystanie z cmentarza w celu ekshumacji

130,00 zl

5. Za dodatkowo zajety grunt poza powierzchni% 70,00 zl
grobu (za 1 m kw. )

6. Kaucja za dopuszczenie do prac budowlanych na
cmentarzu, zabezpieczenie ewentualnych kosztow
przywrocenia stanu pierwotnego

400,00 zl

7. Kaucja za zabezpieczenie roszczeri z tytulu
zniszczenia/utraty tablicy zakrywaj^cej nisze
urnow^

600,00

*Opiaty ujete w cenniku s^ cenami netto, do ktorych naliczony bedzie obowiazuj^cy podatek VAT
**Oplata za pozycje w pimkcie III obejmuje m.in.:
- wskazanie miejsca, wytyczenie grobu,
- nadzor w zakresie zgodnosci wykonania prac ze wskazan^ lokalizacj^,
- akceptacja projektu nagrobka pod wzgledem architektury, wymiarow i zgodnosci z ogoln^ koncepcj^
Cmentarza,
- odbior koncowy robot pod wzgl^dem warunkow technicznych i obowiazujacych przepisow,
- korzystanie z infrastruktury Cmentarza (woda, odbior odpadow, energia elektryczna),
Opata nie obejmuje:
- wykonania robot budowlanych,
- dostarczania materialow budowlanych,
- udostepnienia personelu i sprzetu do wykonywania prac budowlanych.

PREZES

Z a l j j c z n i k nr 2

do Zarz^dzenia nr 4
Prezesa Zarz^du Miejskiego Przedsifjbiorstwa
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Busku - Zdroju
z dnia 08.06.2020 r.

l.Za wykonanie komory grobu pojedynczego

2 200,00 zl netto + VAT
wg obowi^zuj^cych przepisow

2.Za wykonanie komory grobu pojedynczego
z ulozon^ kostka^ wokol grobu

2 400,00 zl netto + VAT
wg obowi^zuj^cych przepisow

3. Za wykonanie komory grobu podwojnego

2 700,00 zl netto + VAT
wg obowi^zuj^cych przepisow

4. Za wykonanie komory grobu podwojnego
z ulozona^ kostka^ wokol grobu

2 900,00 zJ netto + VAT
wg obowi^zuj^cych przepisow

S.Oplata za nisz^ urnow^ w kolumbarium

2 777,78 zl netto +VAT
wg obowi^zuj^cych przepisow

zysztoj Kryczka

