
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia

Nr 0050.Z.162.2017
Burmistrza Miasta Nowy Targ

z dnia 9 listopada 2017 r.

Lp. Wyszczególnienie Opłata netto

1. 770,00 zł 831,60 zł

2. 385,00 zł 415,80 zł

3.

4.
Użytkowanie niszy urnowej w kolumbarium na 25 lat

Użytkowanie niszy urnowej w kolumbarium na 50 lat

5.

Miejsce pod grób murowany na okres 99 lat:

6.

Korzystanie z urządzeń cmentarza przy budowie lub remoncie:

a/ nagrobka na grobie dziecka do lat 6 40,00 zł 43,20 zł
b/ nagrobka na grobie pojedynczym 85,00 zł 91,80 zł
c/ nagrobka na grobie rodzinnym 125,00 zł 135,00 zł
d/ grobu murowanego na jednym miejscu grzebalnym

- część podziemna 125,00 zł 135,00 zł
- część nadziemna 125,00 zł 135,00 zł

e/ grobu murowanego na dwóch miejscach grzebalnych
- część podziemna 160,00 zł 172,80 zł
- część nadziemna 160,00 zł 172,80 zł

f/ grobu murowanego na trzech miejscach grzebalnych
- część podziemna 205,00 zł 221,40 zł
- część nadziemna 205,00 zł 221,40 zł

7. Korzystanie z Sali obrzędowej Domu Przedpogrzebowego 60,00 zł 64,80 zł

8. Korzystanie z chłodni za każdą rozpoczętą dobę 50,00 zł 54,00 zł

9. Korzystanie z grobowca komunalnego za 1 trumnę, za 1 dzień 4,00 zł 4,32 zł

10. 10,00 zł 10,80 zł

Opłaty brutto 
w tym 8% 

VAT

Miejsce pod pojedynczy grób ziemny dla pochowania zwłok (powierzchnia 
2m2) - wykup miejsca na 20 lat oraz opłata prolongacyjna na 20 lat

Miejsce pod pojedynczy grób ziemny dla pochowania zwłok dziecka do lat 6 
(powierzchnia 1m2) - wykup na 20 lat lub opłata prolongacyjna na 20 lat, bądź 
za umieszczenie urny na polu urnowym

Miejsce pod grób rodzinny dla pochowania zwłok (powierzchnia 3,60m2) - 
wykup miejsca na 20 lat oraz opłata prolongacyjna na 20 lat 1 550,00 zł 1 674,00 zł

2 000,00 zł 2 160,00 zł

3 200,00 zł 3 456,00 zł

-na jednym miejscu grzebalnym (powierzchnia do 3,64m2) 5 200,00 zł 5 616,00 zł

-na dwóch miejscach grzebalnych (powierzchnia do 5,72m2) 8 200,00 zł 8 856,00 zł

-na trzech miejscach grzebalnych (powierzchnia do 7,8m2) 11 100,00 zł 11 988,00 zł

Składowanie materiałów na terenie cmentarza za 1m2/1 dzień


	Załącznik Nr 1

