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Zarządzenie nr 0050.Z.76.2014
Burmistrza Miasta Nowy Targ

z dnia 5 czerwca 2014r.

w sprawie: opłat za usługi cmentarne.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst
jedn.  z  2011 r. Dz. U. Nr 45 poz.  236)  i  art.  7  ust.  2  ustawy z dnia  31 stycznia  1959r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. z 2011r. Dz. U. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.)
oraz  § 2  Uchwały  Nr  XXII/255/08  Rady  Miasta  Nowy  Targ  z dnia  2  czerwca  2008r.
w sprawie  określenia  sposobu  ustalania  wysokości  cen  i  opłat  za  usługi  komunalne
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej (Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2008r. Nr
548 poz. 3558) - zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Ustala się stawki opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu,

w wysokości jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Ustala się wskaźniki określające maksymalną wysokość cen za usługi świadczone przez

administratora  w  ramach  umowy  na  administrowanie  Cmentarzem  Komunalnym
w Nowym Targu, w wysokości jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach opłaty za usługi cmentarne, o których mowa
w ust.  1  Burmistrz  Miasta  może  rozłożyć  na  raty,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w odrębnych przepisach.

§ 2
Określa się następujące zasady wnoszenia opłat za groby ziemne:

1) opłata  za  miejsce  pod  grób  ziemny  pobierana  jest  przy  każdym  pogrzebie,
z zastrzeżeniem pkt. 2,

2) opłata,  o  której  mowa  w  pkt.  1,  nie  jest  pobierana  przy  dochowaniu  do  grobu
murowanego lub urny do opłaconego grobu ziemnego,

3) dochowanie urny nie przedłuża okresu nienaruszalności grobu,
4) jeżeli od daty wniesienia opłaty za miejsce lub ostatniej opłaty prolongacyjnej upłynął

okres inny niż 20 lat opłata, o której mowa w pkt. 1, obliczana jest proporcjonalnie do
liczby lat wykraczających poza ustawowy okres nienaruszalności grobu,

5) dochowanie do grobu, dla którego upłynął ustawowy okres nienaruszalności wymaga
wniesienia zaległych opłat prolongacyjnych, według aktualnego cennika.

§ 3
1. Opłaty podlegają zwrotowi:

1)  za miejsce pod grób ziemny – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano pochówku
lub dokonano ekshumacji,

2)  za  miejsce  pod  grób  murowany  –  jeżeli  pomimo  zapłacenia  opłaty,  miejsce  nie
zostało  zagospodarowane  poprzez  wykonanie  grobu  murowanego  lub  dokonanie
pochówku,

3)  inne opłaty – jeżeli pomimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności, które były
przedmiotem opłaty.

2. Zwrot opłaty następuje na wniosek osoby, która ją zapłaciła.



3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 są zwracane po pomniejszeniu o kwotę, która
stanowi opłatę za okres użytkowania miejsca w zaokrągleniu do pełnego roku.

4. Opłata  za  okres  użytkowania  miejsca,  o  której  mowa w ust.  3  obliczana  jest  według
wzoru:

O/L*Lu=Op
gdzie: O – opłata za miejsce, L – okres na jaki miejsce zostało opłacone, Lu – liczba lat,
które  upłynęły  od  wpłaty  do  złożenia  wniosku  o  zwrot  opłaty,  Op –  opłata  za
użytkowanie miejsca.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 nie podlegają zwrotowi po upływie pięciu lat licząc
od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłat.

6. Kopia anulowanego dowodu wpłaty przekazywana jest administratorowi cmentarza, który
odnotowuje zmianę w dokumentacji cmentarza.

§ 4
Wykonanie  zarządzenia  zleca  się  administratorowi  cmentarza  komunalnego  oraz
Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 5
Traci  moc  Zarządzenie  nr  0050.Z.76.2011 Burmistrza  Miasta  Nowy Targ z  dnia 12 lipca
2011r. w sprawie opłat cmentarnych.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014r.


