Zarządzenie nr 137/2019
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 15.11.2019 r.
w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w Wieliszewie
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. z późń. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy, Wójt Gminy
Wieliszew, zarządza co następuje:
§1
Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Wieliszewie
przy ul. Podgórnej:
1. Opłaty za miejsca grzebalne na okres 20 lat:
1) groby ziemne dziecięce pojedyncze - 850 zł
2) groby ziemne dorośli pojedyncze - 1.700 zł
3) groby ziemne urnowe pojedyncze (0,74mx0,50m) – 400 zł
4) groby murowane pojedyncze - 1.700 zł
5) groby murowane rodzinne pojedyncze piętrowe – 1.700 zł
6) groby murowane podwójne – 3.400 zł
7) groby murowane rodzinne podwójne piętrowe – 3.400 zł
2. Opłaty za przedłużenie użytkowania grobu po 20 latach na następne 20 lat:
1) grób ziemny dla dziecka do lat 6 – 300 zł
2) grób ziemny dwumiejscowy w poziomie – 300 zł
3) grób ziemny dla jednej urny (0,74mx0,50m) – 300 zł
3. Opłaty za wykonanie usług kamieniarskich, betoniarskich i ziemnych:
1) groby ziemne dziecięce pojedyncze - 455 zł
2) groby ziemne dorośli pojedyncze - 680 zł
3) groby ziemne urnowe pojedyncze (0,74mx0,50m) – 455 zł
4) groby murowane pojedyncze - 2.155 zł
5) groby murowane rodzinne pojedyncze piętrowe – 2.460 zł
6) groby murowane podwójne - 4.305 zł
7) groby murowane rodzinne podwójne piętrowe - 4.920 zł
8) godzina pracy pracownika dla prac niewymienionych w cenniku – 50,00 zł
4. Pozostałe opłaty:
1) za zezwolenie na ustawienie pomnika na grobie:
a) pojedynczym osoby dorosłej bez względu na ilość pochowanych w nim osób – 200,00 zł
b) podwójnym osoby dorosłej bez względu na ilość pochowanych w nim osób – 400,00 zł
c) dziecka – 100,00 zł
c) dla urn – 100,00 zł
2) za zezwolenie na wymianę istniejącego pomnika na nowy:
a) na grobie osoby dorosłej – 200,00 zł
b) na grobie dziecka –100,00 zł
c) dla urn – 100,00 zł

3) dochowanie - 500 zł
4) za nadzór nad ustawieniem, remontem oraz wymianą:
a) pojedynczego nagrobka – 200,00 zł
b) podwójnego nagrobka – 400,00 zł
4) za wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze zmianą dysponenta grobu,
przekształceniem miejsca grzebalnego – 30 zł.
5) opłata jednorazowa za dzień za zezwolenie na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren
cmentarza – 50,00 zł.
5. Opłaty zawarte w niniejszym Zarządzeniu uwzględniają podatek VAT.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta Gminy Wieliszew
Magdalena Stanisława Radzikowska

