
ZARZĄDZENIE nr 370/2015

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 02 marca 2015r.

w sprawie:  ustalenia  opłat  za  udostępnienie  miejsca  pochówku  zmarłych  na

terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i

chowaniu zmarłych (Dz. U. 2011 Nr 118 poz. 687 i Nr 144, poz. 853), art. 30

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 roku poz.

594, 645, 1318  i Dz. U. Z 2014 roku poz. 379 i 1072) i § 10 ust.1 Regulaminu

Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr

2164/2012 z dnia 26. września 2012 r., zmienionego zarządzeniem Nr 4294/2014

z dnia 24 marca 2014 roku,  art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) oraz uchwały Nr

65/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia

Prezydentowi  Miasta  Płocka  uprawnień  do  ustalania  wysokości  cen i  opłat  za

usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej Gminy – Miasto Płock

zarządzam, co następuje.

§ 1

1. Ustalam opłaty za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych na Cmentarzu

Komunalnym w Płocku przy ul. Bielskiej w następującej wysokości:

L.p. Wyszczególnienie usług Opłata złotych

Groby ziemne

1 Grób ziemny pojedynczy o wymiarach: szer.1,1 m,  dł. 

2,4 m, gł. 1,7 m 500,00



2 Grób ziemny dla dziecka do lat 6 – o wymiarach : 

szer.0,6 m,   dł. 1,2 m, gł.1,2 m 350,00

3 Grób ziemny dla urny o wymiarach: szer.0,5 m, dł. 0,5

m, gł. 0,7 m 350,00

Groby murowane

1 Grób murowany pojedynczy o wymiarach: szer.1,3 m, 

dł. 2,4 m, gł. 0,8 m

1.000,00

2 Grób murowany rodzinny ( trumna obok trumny ) o 

wymiarach szer. 2,6 m, dł. 2,4 m, gł. 0,8 m 2.000,00

3 Grób murowany  na urnę o wymiarach: szer. 0,5, dł. 

0,5 m, gł. 0,7 m 650,00

4 Grób murowany dla dzieci do lat 6 o wymiarach: szer. 

0,6m, dł. 1,2 m, gł. 0,8 m 350,00

Opłaty eksploatacyjne  

1 Wjazd na teren cmentarza dla zakładów 

kamieniarskich ( opłata dzienna)

150,00

Koszty eksploatacyjne na 20 lat (opłata za wodę, prąd,

wywóz śmieci)

300,00

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek od towarów i usług i są

ustalane  na  okres  dwudziestu  lat  i  kolejnych  dwudziestu  lat  od  chwili  ich

wniesienia.    

§ 2

Upoważniam  Dyrektora  Zakładu  Usług  Miejskich  „Muniserwis”  w  Płocku  do

pobierania opłat, o których mowa w  § 1 w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto

Płock.

§ 3

1. Upoważniam Dyrektora Zakładu  Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku do

wystawiania w imieniu  Gminy –  Miasto Płock  faktur  VAT w zakresie  opłat  za

udostępnienie miejsca pochówku zmarłych na Cmentarzu Komunalnym w Płocku

z  prawem do  udzielenia  dalszego  upoważnienia  w tym zakresie  pracownikom

Zakładu.

2. Opłaty, o których mowa w ust.1, podlegają odprowadzeniu do budżetu miasta

w terminach ustalonych w zleceniu powierzenia Zakładowi sprawowania zarządu i

utrzymania Cmentarza Komunalnego w Płocku.

                                                          



 § 4

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.

Komunalnych.

 

§ 5

Traci  moc  zarządzenie  nr  2220/2012  Prezydenta  miasta  Płocka  z  dnia

12 października 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsca

pochówku zmarłych na Cmentarzu Komunalnym w Płocku. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski


