Z a r z ą d z e n i e N r 60/2009
Burmistrza Ornety
z d n i a 14.07.2009 r.
w sprawie ustalenia cennika opłat na cmentarzach komunalnych w Ornecie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać
cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków ( Dz. U.z 2008r. Nr 48
poz. 284 oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr XIV/99/07 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia
28 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy
komunalnych oraz zasad ich zarządu na terenie Miasta i Gminy Orneta, zarządzam
co następuje :

§1
1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o :
- grobie ziemnym – należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się
trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią,
- grobie rodzinnym – należy przez to rozumieć grób przeznaczony do składania dwóch
lub więcej trumien ze zwłokami lub urn,
- grobie murowanym – należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do
poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę.
2. Groby ziemne i murowane powinny mieć następujące minimalne wymiary
- grób ziemny pojedynczy i rodzinny o wymiarach dł. 2,0 m x szer. 1,0 m
- grób ziemny dziecięcy o wymiarach dł.1,2 m x szer. 0,6 m
- grób ziemny murowany pojedynczy o wymiarach dł. 2,2 m x szer. 0,8 m.
3. Opłata eksploatacyjna jest przeznaczona na porycie kosztów utrzymania cmentarzy,
a w szczególności utrzymania czystości i porządku, pobór wody, wywóz odpadów itp.
§2
Ustala się następujące opłaty na cmentarzach komunalnych w Ornecie :
1. Opłata na 20 lat za miejsce w grobie ziemnym odpowiednio :
- grób pojedynczy
- grób rodzinny
- grób pojedynczy dziecięcy dla dziecka zmarłego przed ukończeniem
6 roku życia

195,00 zł
390,00 zł
95,00 zł

2. Opłata na 20 lat za miejsce rezerwowe dla grobu ziemnego odpowiednio :
- grób pojedynczy
- grób rodzinny
3. Opłata jednorazowa za miejsce pod grób murowany pojedynczy
4. Opłata jednorazowa za miejsce pod grób murowany rodzinny-podwójny
5. Przedłużenie miejsca na kolejne 20 lat odpowiednio :
- w grobie pojedynczym
- w grobie rodzinnym
- w grobie dziecięcym
- każdego miejsca rezerwowego
6. Opłata eksploatacyjna za pierwsze 20 lat odpowiednio :
- grób ziemny lub murowany pojedynczy
- grób ziemny lub murowany rodzinny
- grób dziecięcy
7. Opłata eksploatacyjna za kolejne 20 lat odpowiednio :
- grób ziemny lub murowany pojedynczy
- grób ziemny lub murowany rodzinny
- grób dziecięcy
8. Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej :
- za każdą rozpoczętą dobę
- za korzystanie z kaplicy wyłącznie podczas ceremonii pogrzebowej

250,00 zł
500,00 zł
1500,00 zł
2100,00 zł
195,00 zł
390,00 zł
95,00 zł
250,00 zł
180,00 zł
360,00 zł
90,00 zł
180,00 zł
360,00 zł
90,00 zł

85,00 zł
25,00 zł

9. Opłata za zezwolenie na wykonywanie prac kamieniarskich i budowlanych 60,00 zł
10. Opłata za wjazd na teren cmentarzy pojazdów samochodowych
( z wyłączeniem czynności związanych z ceremonią pogrzebową)
20,00 zł
11. Ceny za wykopanie grobu ustalone będą na podstawie kalkulacji własnej zarządcy
cmentarza. Wysokość cen określi zarządzenie wewnętrzne zarządcy cmentarza.
Do powyższych cen będzie doliczany podatek VAT według stawek wynikających
z obowiązujących przepisów.
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 8/2008 Burmistrza Ornety z dnia 30.01.2008r. w sprawie
ustalenia cennika opłat na cmentarzach komunalnych w Ornecie.

