
ZARZĄDZENIE NR 188/2019
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie: ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie miasta i  Gminy 
Żarów.

Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity 
Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późniejszymi  zmianami)  i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  20 grudnia  1996 r  o gospodarce 
komunalnej  (tekst  jednolity  Dz. U. z 2019 r.  poz. 712 z późniejszymi  zmianami)  w związku  z Uchwałą  Nr 
VI/42/2015  Rady  Miejskiej  w Żarowie  z dnia  12 marca  2015 r.  w sprawie:  powierzenia  Burmistrzowi  Miasta 
Żarów uprawnień do stanowienia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

§ 1. Ustala się stawki opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie komunalnych cmentarzy, 
znajdujących się na terenie miasta i gminy Żarów, w następujący sposób:

1) miejsce pod grób pojedynczy 300,00 zł

2) miejsce pod grób podwójny (w pionie) 400,00 zł

3) miejsce pod grób mały 50,00 zł

4) miejsce pod grobowiec pojedynczy 700,00 zł

5) miejsce pod grobowiec podwójny(w pionie) 2000,00 zł

6) miejsce pod grób ziemny na urnę 200,00 zł

7) opłata za zachowanie grobu na dalsze 20 lat 400,00 zł

8) opłata za zachowanie grobu małego na dalsze 20 lat 100,00 zł

9) korzystanie z kaplicy (1 doba) 150,00 zł

10) dozór nad pochowaniem do grobu małego 150,00 zł

11) dozór nad pochowaniem do pozostałych grobów 250,00 zł

12) wjazd na cmentarz samochodu (do 3,5 tony) w celu montażu nagrobka 100,00 zł

13) rezerwacja miejsca grzebalnego na 20 lat. 450,00 zł

14) miejsce pod grób murowany wielournowy 700,00 zł

§ 2. Do opłat ustalonych w §1, zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek od towarów 
i usług .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Komunalnego.

§ 4. Zarządzenie zamieszcza się na:

1) Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów.

2) „Gazecie Żarowskiej”.

3) Tablicach informacyjnych znajdujących się przed cmentarzami komunlnymi w Żarowie i Wierzbnej.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawować będzie Zastępca Burmistrza Miasta Żarów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z §1 Uchwały Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 marca 2015 r. w  spra -

wie: powierzenia Burmistrzowi Miasta Żarów uprawnień do stanowienia wysokości opłat za usługi komu-

nalne o charakterze użyteczności publicznej, kompetencje ustalania stawek za usługi cmentrano - pogrzebo-

we zostały przekazane Burmistrzowi Miasta Żarów. 

W związku, że od roku 2015 nie nastąpiła zmiana cen za usługi cmentarno - pogrzebowe niezbęd-

nym jest ustalenie odpłatności za powyższe usługi. 
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