Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju
L.p.

I.

II.

III.

Rodzaj opłaty

Opłata netto w zł

Opłata brutto w zł

Udostępnienie miejsca pod grób na okres 20 lat
1. Pod grób pojedynczy

1 300,00 zł

1 404,00 zł

2. Pod grób podwójny

1 800,00 zł

1 944,00 zł

3. Przedłużenie korzystania z miejsca pod 500,00 zł
grobem na kolejne 20 lat

540,00 zł

4. Dopłata do miejsca przy dochowaniu urny w 300,00 zł
grobie tradycyjnym

324,00 zł

Udostępnienie miejsca w kolumbarium na okres 20 lat
1. Opłata za niszę grobu urnowego w
kolumbarium

950,00 zł

1 026,00 zł

2. Dopłata do miejsca przy dochowaniu urny
do niszy w kolumbarium

300,00 zł

324,00 zł

3. Przedłużenie korzystania z miejsca – za
niszę urnową na kolejne 20 lat

500,00 zł

540,00 zł

Opłaty cmentarne za prowadzenie robót budowlanych przy wykonywaniu grobów
i budowie nagrobków
250,00 zł

270,00 zł

2. Za odkrycie i zamurowanie grobu przy 200,00 zł
pogrzebie
3. Za odkrycie i zakrycie niszy w kolumbarium 100,00 zł
przy pogrzebie

216,00 zł

4. Za korzystanie z cmentarza w celu 130,00 zł
ekshumacji
5. Za
dodatkowo
zajęty
grunt
poza 70,00 zł
powierzchnią grobu (za 1 m kw. )

140,40 zł

6. Kaucja za dopuszczenie do prac budowlanych 400,00 zł
na cmentarzu, zabezpieczenie ewentualnych
kosztów przywrócenia stanu pierwotnego

-

7. Kaucja za zabezpieczenie roszczeń z tytułu 600,00 zł
zniszczenia/utraty tablicy zakrywającej niszę
urnową

-

1. Postawienie grobowca

108,00 zł

75,60 zł

Wysokość opłat za usługi związane z wykonaniem komory grobu

L.p.

Rodzaj opłaty

Opłata netto w zł

Opłata brutto w zł

1.

Za wykonanie komory grobu pojedynczego

2 200,00 zł

2 376,00 zł

2.

Za wykonanie komory grobu pojedynczego
z ułożoną kostką wokół grobu

2 400,00 zł

2 592,00 zł

3.

Za wykonanie komory grobu podwójnego

2 700,00 zł

2 916,00 zł

4.

Za wykonanie komory grobu podwójnego
z ułożoną kostką wokół grobu

2 900,00 zł

3 132,00 zł

4.

Opłata za niszę urnową w kolumbarium

2 777,78 zł

3 000,00 zł

