Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa
Nr 160/2016 z dnia 09 maja 2016 r.
CENNIK OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIENIEM CMENTARZY KOMUNALNYCH I ICH URZĄDZEŃ ORAZ ZA CZYNNOŚCI
DODATKOWE W RAMACH WYKONANIA NA CMENTARZACH USŁUG POGRZEBOWYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD CMENTARZY
I POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW POGRZEBOWYCH
Lp.
I.

Przedmiot opłaty
Opłaty obejmują czynności administracyjne – wydanie zlecenia na pochowanie zmarłego, wpisy do
prowadzonych ksiąg cmentarnych, a także czynności porządkowe i techniczne związane z zarządzaniem
cmentarzami i ich utrzymaniem, pokrycie kosztów korzystania z wody i kanalizacji, energii elektrycznej oraz
za usuwanie odpadów komunalnych w związku z pogrzebem:
1. osoby dorosłej
2. dziecka do lat 6-ciu lub urny z prochami

II.

520,00
210,00

Udostępnienie kaplicy w celu złożenia trumny, urny, wieńców i kwiatów przed pogrzebem
(z wyłączeniem opłaty za udostępnienie kaplicy do ceremonii pogrzebowej)
1. osoby dorosłej
2. dziecka do lat 6-ciu lub urny z prochami

III.

Opłata

115,00
70,00

Za czynności sprawdzające, dokumentujące, kontrolne i ewidencyjne związane wyłącznie z:
1. wytyczeniem, kopaniem grobu ziemnego, prawidłowością złożenia trumny w grobie, zasypaniem
i uformowaniem mogiły
2. wytyczeniem, kopaniem grobu ziemnego, prawidłowością złożenia urny lub trumny zmarłego
dziecka do lat 6, zasypaniem i uformowaniem mogiły
3. otwarciem grobowca, pochowaniem, zamknięciem płyty sanitarnej oraz zamknięciem płyty
dekoracyjnej przed pogrzebem
4. otwarciem grobu murowanego urnowego, pochowaniem urny z prochami, zamknięciem grobu
5. demontażem nagrobka z grobu ziemnego przed pogrzebem/ekshumacją/złożeniem szczątków
6. montażem nagrobka na grobie ziemnym po pogrzebie/ekshumacji/złożeniu szczątków
7. rozkopaniem grobu ziemnego lub otwarciem grobowca, wydobyciem trumny/urny, zasypaniem
grobu lub zamknięciem grobowca w obrębie cmentarzy komunalnych w związku z ekshumacją

280,00
170,00
225,00
55,00
110,00
170,00
170,00

8. rozkopaniem grobu ziemnego lub otwarciem grobowca, wydobyciem trumny/urny, zasypaniem
grobu lub zamknięciem grobowca i przekazaniem trumny/urny do przeniesienia na inny
cmentarz lub z przyjęciem na cmentarz komunalny szczątków po ekshumacji
9. składaniem szczątków w grobowcu: otwarcie grobowca, wydobycie pozostałych elementów po
trumnie, zebranie i złożenie szczątków zmarłego do nowej trumny, uporządkowanie wnętrza
grobowca i pochowanie trumny ze szczątkami, zamknięcie grobowca
10. składaniem szczątków w grobie ziemnym, rozkopaniem grobu, wydobyciem i przełożeniem
szczątków zmarłego do nowej trumny oraz ich ponownym pochowaniem w tym grobie
Za czynności określone w Lp. III poz. 1, 2, 3, 4 wykonane po godzinach pracy w dni robocze, w dniach
wolnych od pracy, w niedziele i święta, ustalone opłaty będą powiększane o 30%

90,00

110,00
110,00

