
Zarządzenie Nr 1616/2020
Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 10 lipca 2020 r.

w  sprawie:  ustalenia  opłat  za  wykonywanie  usług  komunalnych  na  terenie  Cmentarza
Komunalnego w Płocku.

Na podstawie  art.  2  ust.  1  ustawy z  dnia  31  stycznia  1959r. o  cmentarzach i  chowaniu
zmarłych (Dz. U z 2019 r. Poz. 1473 z dnia 2019.08.06), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. Poz. 713 z dnia 2020.04.21) i art. 15
ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.
106 z dnia 2020.01.23) 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  cennik  opłat  za  wykonywanie  usług  komunalnych  na  terenie  Cmentarza
Komunalnego przy ul. Bielskiej w Płocku w następującej wysokości:

L.p. Wyszczególnienie usług Opłata (PLN)

Groby ziemne

1 Wykonanie  grobu  ziemnego  pojedynczego  o
wymiarach: szer. 1,1 m, dł. 2,4 m, gł. 1,7 m wraz z
zasypaniem i uformowaniem mogiły

450,00

2 Wykonanie grobu ziemnego dla dziecka do lat 6 o
wymiarach: szer. 0,6 m, dł. 1,2 m, gł. 1,2 m wraz z
zasypaniem i uformowaniem mogiły

180,00

3 Wykonanie grobu ziemnego dla urn o wymiarach:
szer. 0,5 m, dł. 0,5 m, gł. 0,7 m wraz z zasypaniem
i uformowaniem mogiły

180,00

Groby murowane

1 Wykonanie i wybetonowanie grobu pojedynczego o
wymiarach: szer. 1,3 m, dł. 2,4 m, gł. 0,8 m wraz z
zamurowaniem

1.660,00

2 Wykonanie grobu murowanego rodzinnego (trumna
obok trumny) o wymiarach: szer. 2,6 m, dł. 2,4 m,
gł. 0,8 m wraz z zamurowaniem

2.980,00

3 Wykonanie  grobu  murowanego  na  urnę  o
wymiarach: szer. 0,5 m, dł. 0,5 m, gł. 0,7 m wraz z
zamurowaniem

600,00

4 Wykonanie grobu murowanego dla dzieci do lat 6 o
wymiarach: szer. 0,6 m, dł. 1,2 m, gł. 0,8 m wraz z
zamurowaniem

520,00



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

  § 2    

Dochody z tytułu opłat, o których mowa w § 1 stanowią przychody własne Zakładu Usług
Miejskich „Muniserwis” w Płocku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
 

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 2219/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 października
2012  r.  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  wykonywanie  usług  na  terenie  Cmentarza
Komunalnego w Płocku. 

    § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 17 lipca 2020r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/Andrzej Nowakowski



UZASADNIENIE

W  związku  z   wybudowaniem  i  przystąpieniem  do  użytkowania  I  ETAPU  budowy
kolumbarium  w  ramach  istniejącego  cmentarza  komunalnego  oraz  ustaleniem
Regulaminu Cmentarza komunalnego (Uchwała nr 368/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z
dnia 25 czerwca 2020 roku) zaszła potrzeba dostosowania cennika usług komunalnych na
terenie Cmentarza komunalnego do aktualnie oferowanych miejsc pochówku. Dodatkowo
w  cennikach  uwzględniono  nisze  w  kolumbarium,  których  dotychczas  na  Cmentarzu
komunalnym w Płocku nie było.
W związku z powyższym Zarządzenie należy uznać za zasadne.


