ZARZĄDZENIE Nr 2281/14
BURMISTRZA BRZEGU
z dnia 28 lutego 2014r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy, urządzeń cmentarnych i usług
świadczonych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 118 poz. 687, zmiany Dz. U.: z 2011r. Nr 144 poz. 853; z
2012r. poz. 951), w związku z art. 7 ust. 1pkt 13 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U. z 2013 poz. 594)
zarządzam, co następuje:
§1
1. Ustalić stawki cen i opłat pobieranych na terenie cmentarzy komunalnych przy
ul. Starobrzeskiej i ul. ks. Makarskiego w Brzegu za korzystanie z cmentarzy, urządzeń
cmentarnych i usług świadczonych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w
następującej wysokości:
CENNIK OPŁAT
Lp

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Wyszczególnienie rodzaju opłat
Opłata za miejsce pod pochówek do grobu jednomiejscowego,
ziemnego, na okres 20 lat dla :
Osoby dorosłej
Dziecka do lat 6
Jednorazowa opłata za miejsce pod pochówek do grobu
jednomiejscowego, murowanego dla :
Osoby dorosłej
Dziecka do lat 6
Opłata jednorazowa miejsca pod pochówek w grobie urnowym
Opłata za dochówek ciała lub szczątków ludzkich do grobu
Opłata za dochówek urny do grobu
Wznowienie opłaty za miejsce dla :
Osoby dorosłej
Dziecka do lat 6
Rezerwacja grobu ziemnego jednomiejscowego na 20 lat
Opłata za rezerwację miejsce pod pochówek, a także dochówek i
wznowienie opłat na kolejne 20 lat, w miejscu nazywanym
dotychczas Aleją Zasłużonych

cena
netto

cena
brutto

zł

zł

--

--

555,56
277,78

600,00
300,00

--

--

2037,04
1018,52
648,15
243,90
162,60
-407,41
203,70
740,74
200%
opłat
ustalonych w
pkt.1-7
cennika

2200,00
1100,00
700,00
300,00
200,00
-440,00
220,00
800,00
200%
opłat
ustalonych w
pkt.1-7
cennika

Opłata za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń w Domu
Przedpogrzebowym:
Dużej Sali deportacyjnej
9. Małej Sali deportacyjnej
Dużej Sali deportacyjnej po godz. 16 i w dni wolne
Małej Sali deportacyjnej po godz. 16 i w dni wolne
Korzystanie z urządzeń chłodniczych 1 doba
Opłata za zajęcie miejsca przy pracach wokół grobu na 1 dobę
10.
( kopanie grobu, składowanie urobku, wykonywanie bruku itp.)
11. Opłata za czynności związane z wykonaniem ekshumacji
Opłata dzienna za wjazd na cmentarz
1) Sam. Osobowy
12.
2) Sam. Dostawczy
3) Koparka

--

--

555,56
277,78
833,33
555,56
40,65

600,00
300,00
900,00
600,00
50,00

65,04

80,00

325,20
-24,39
32,52
65,04

400,00
-30,00
40,00
80,00

§2
Zatwierdzić Regulamin zarządzania cmentarzami komunalnymi w Brzegu , stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu.
§4
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Brzeg Nr 303/11 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy, urządzeń cmentarnych i usług świadczonych przez
Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014r.

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2281/2014
z dnia 28 lutego 2014r.

REGULAMIN
ZARZĄDZANIA CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W BRZEGU
§1
Cmentarzami komunalnymi w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego i przy ul.
Ofiar Katynia zarządza Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu zwany dalej "Zarządcą", na
podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XL VIII/381/06 z dnia 24
lutego 2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynkami
Mieszkalnymi w Brzegu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Zarząd
Nieruchomości Miejskich.
§2
1. Na cmentarzach komunalnych przy ul. Starobrzeskiej i ul. Ks. Makarskiego pochówki zwłok i
szczątków mogą odbywać się wyłącznie do grobów ziemnych, murowanych, urnowych i
grobów rodzinnych.
2. Cmentarz przy ul. Ofiar Katynia jest cmentarzem zamkniętym, na którym nie wykonuje się
pochówków. Dozwolone jest wykonywanie ekshumacji z tego cmentarza.
§3
1. Na terenie cmentarzy bezwzględnie zakazuje się:
1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
2) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,
3) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
4) przebywania w stanie nietrzeźwym,
5) żebractwa,
6) wprowadzania zwierząt,
7) jazdy motorowerami, motocyklami,
8) prowadzenia akwizycji i reklamy,
9) palenia tytoniu na terenie Domu Przedpogrzebowego
2. Na terenie cmentarza zakazuje się dokonywania bez zgody Zarządcy w szczególności
następujących czynności:
1) prac kamieniarskich i budowlanych
2) ustawiania ławek, ogrodzeń, za bruku
3) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi
4) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,
5) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
6) przenoszenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np.
elementów nagrobków, kwiatów, itp.).

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zarządcy na wjazd na teren cmentarzy
pojazdami mechanicznymi osobom niepełnosprawnym (inwalidom, osobom starszym) bez
konieczności wnoszenia opłat.
§4
Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na
cmentarzach, jak i innych spraw związanych z działalnością cmentarzy odbywa się w Domu
Przedpogrzebowym przy ul. Starobrzeskiej w dniach i godzinach pracy tj. w dni robocze w godz.
od 700 do 1600.
§5
Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok,
określonych w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U z 2011 r. Nr 118 poz. z późn. zm.).
§6
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe wskutek klęsk
żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu, a także powstałe na skutek prowadzenia robót przy
grobach oraz podczas ceremonii pochówku.
§7
Prace kamieniarskie nie mogą być prowadzone w czasie trwania ceremonii pogrzebowej w jej
sąsiedztwie.
§8
Skargi i wnioski przyjmowane są w każdy poniedziałek w godzinach od 1000 do 1400 w siedzibie
Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr
118 poz. 687 z późniejszymi zmianami).

