ZARZĄDZENIE NR 300/2014
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 26.06.2014 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r.
w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie
cmentarzy oraz za usługi cmentarne.
Działając na podstawie:
 art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zmianami),
 Uchwały Nr 415/XVIII/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 czerwca 2000r. w sprawie zasad ustalania opłat
za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych oraz za usługi pogrzebowe w obiektach komunalnych na terenie
cmentarzy

zarządzam, co następuje:
§1
W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r.
Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za
usługi cmentarne, wykonywane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku wprowadzam
następujące zmiany:
1. W część I punkt 1 ppkt 1.5 otrzymuje brzmienie :
„1.5 W kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych pojedynczych, głębinowych, dziecięcych,
grobowcach w celu dochowania urny z prochami ustala się następująco:
za każdy rok różnicy między pierwszym pochówkiem, a rokiem, w którym następuje dochowanie
urny z prochami x stawkę opłaty za każdy rok.
Stawka opłaty za każdy rok wynosi
14,00.
Dotyczy także dochowania do grobów w „Alei Zasłużonych dla miasta Rybnika” współmałżonka.
2. W część I punkt 1 skreśla się ppkt 1.8.
3. W część III punkt 6 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
„6.2. Nadzór nad czynnościami kopania, przygotowania do pogrzebu,
zasypania grobu ziemnego, wywozu ziemi z wykopu pod grobowiec:
6.2.1. grób pojedynczy w okresie letnim
grób pojedynczy w okresie zimowym
6.2.2. grób głębinowy w okresie letnim
grób głębinowy w okresie zimowym
6.2.3. grób dziecięcy w okresie letnim
grób dziecięcy w okresie zimowym
6.2.4. urny do grobu ziemnego w okresie letnim
urny do grobu ziemnego w okresie zimowym
6.2.5. wykop pod grobowiec jednomiejscowy w okresie letnim
wykop pod grobowiec jednomiejscowy w okresie zimowym

167,00
230,00
272,00
377,00
63,00
105,00
42,00
63,00
153,00
195,00

6.2.6. wykop pod grobowiec dwumiejscowy w okresie letnim
wykop pod grobowiec dwumiejscowy w okresie zimowym.

237,00
279,00”

§2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rybniku.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2014 r.

