
ZARZĄDZENIE NR 0050.186.2017
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne obowiązujące na Cmentarzu Komunalnym 
w Karpaczu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. 2017 r., poz. 827), w związku z uchwałą nr XXXIV/237/01 Rady Miejskiej 
w Karpaczu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie powierzenia ustalenia wysokości opłat za usługi 
pogrzebowe, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam cennik za usługi cmentarne obowiązujący na terenie Cmentarza Komunalnego 
w Karpaczu, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pobierane opłaty wymienione w cenniku stanowią dochód Gminy Karpacz.
§ 3. 1. Opłaty za przedłużenie udostępnienia miejsca na kolejne 20 lat wnosi się w roku, w którym 

upływa 20 lat od wniesienia opłaty za udostępnienie miejsca.
2. Dopuszcza się uiszczenie opłat wymienionych w ust. 1 w ratach na okres do 2 lat.
§ 4. Do opłat określonych w załączniku doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) według 

przepisów obowiązujących w danym roku podatkowym. 
§ 5. Traci moc zarządzenie Burmistrza nr 0050.175.2013 z dnia 02 października 2013 r. w sprawie 

ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Karpaczu.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. w Karpaczu.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Karpacza oraz na tablicy 

ogłoszeń umieszczonej na Cmentarzu Komunalnym w Karpaczu.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.

 

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.186.2017

Burmistrza Karpacza

z dnia 2 listopada 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.182.2017 Burmistrza Karpacza z dnia 30 października 2017 r.

Cennik za usługi cmentarne obowiązujący na Cmentarzu Komunalnym w Karpaczu
lp. Opis usługi Cena w zł netto

I. Opłata za udostępnienie miejsca na okres 20 lat (nowe miejsce)

1. Grób ziemny/murowany pojedynczy 1250,00
2. Grób ziemny dla dziecka do 6 lat 600,00
3. Grób ziemny rodzinny (przeznaczony do pomieszczenia zwłok więcej 

niż jednej osoby):
a) dla zwłok chowanych piętrowo;
b) dla zwłok chowanych obok siebie za dwa miejsca:
- za każde kolejne miejsce opłata w kwocie

1500,00
2250,00
1000,00

II. Opłata za udostępnienie miejsca: 
1. Grób urnowy pojedynczy (ziemny/murowany) 1250,00
2. Grób urnowy rodzinny ziemny/murowany (przeznaczony do 

pomieszczenia dwóch urn:
- za każdą kolejną urnę (maks. cztery urny w jednym grobie 
rodzinnym) opłata w kwocie

1250,00

400,00

3. Grób murowany rodzinny (przeznaczony do pomieszczenia zwłok 
więcej niż jednej osoby):
a) dla zwłok chowanych piętrowo;
b) dla zwłok chowanych obok siebie za dwa miejsca:
- za każde kolejne miejsce opłata w kwocie

2250,00
3000,00
1000,00

III. Opłata za przedłużenie udostępnienia miejsca na kolejne 20 lat 
w wysokości opłat jak w dziale I
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