ZARZĄDCA CMENTARZY:
w miejscowościach Przemków, Wysoka, Krępa i Jakubowo Lubińskie

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PRZEMKOWIE
59-170 Przemków ul. Dworcowa 7 tel. 76 8319911, 76 8319462
W związku ze zbliżającymi się obchodami Święta Zmarłych jest okazja do zaktualizowania danych
dysponentów grobów oraz potwierdzenia ciągłości w opłatach za miejsca grzebalne i rezerwowe na terenie
cmentarzy w naszej Gminie.
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych po upływie 20 lat
od dnia pochówku istnieje konieczność złożenia opłaty w biurze administratora cmentarzy na kolejne 20 lat
użytkowania miejsca pod grób, aby nadal sprawować opiekę nad grobem lub miejscem rezerwowym.

Brak uregulowania należności oznacza rezygnację z miejsca.
Zgodnie z Uchwałą nr XXX/146/17 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie
wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Przemków, wysokość prolongaty na
okres 20 lat wynosi:
Opłata miejsca na cmentarzu:
 dziecięcy – 248,40zł,
 grób pojedynczy – 248,40zł,
 grób głębinowy (rodzinny) – 248,40zł,
 miejsce rezerwowe – 248,40zł,
W ramach zarządzania i administrowania cmentarzami do naszych podstawowych obowiązków należy:


prowadzenie rejestru osób pochowanych na cmentarzach w sposób tradycyjny i elektroniczny



archiwizacja danych osób pochowanych na cmentarzu



nadzór nad sposobem zagospodarowania kwater grzebalnych



utrzymanie porządku na cmentarzach oraz zapewnienie dostępu do wody



przedłużanie opłaty za miejsca pod grób na okres kolejnych 20 lat od dnia pochówku



ustalanie z organizatorami ceremonii pogrzebowej terminu pochówku, miejsca pochówku itp.

Uchwała nr XXX/146/17 Rady Miejskiej w Przemkowie wraz z cennikiem za usługi cmentarne
oraz regulamin dla korzystających z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków są dostępne
na tablicach ogłoszeń, na stronie www.mzgmprzemkow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Przemków.
W powyższych sprawach zapraszamy do kontaktu z Administratorem Cmentarzy
ul. Długa 4 (biuro przy ośrodku zdrowia), 59-170 Przemków
tel. 76 8319 911
Biuro jest czynne w godzinach 7:00 do 15:00, we wtorek od 8:00 do 16:00

