
Zarządzenie Nr 1434/13 
Prezydenta Miasta Gdańska  

z dnia 23 października 2013 r. 
 
zmieniające  zarządzenie w sprawie ustalenia cen za udostępnienie mienia komunalnego, 
usługi cmentarne oraz opłat eksploatacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie 
miasta Gdańska   
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2013 r. 
poz. 594, zm. Z 2013 r.: poz. 645), art. 4 ust.1 pkt.2 i ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 
komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.236) oraz § 1 Uchwały Nr III/50/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 
grudnia  2002 r. w sprawie  powierzenia  Prezydentowi Miasta Gdańska  uprawnień w zakresie  ustalania  wysokości 
niektórych cen i opłat za usługi  komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,  zmienionej Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XII/393/2003 z dnia 
28.08.2003 r., Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXVII/892/04 z dnia 26.08.2004 r., Uchwałą Rady Miasta 
Gdańska Nr LIV/1837/06 z dnia  31.08.2006 r, Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXIV/711/08 z dnia 26.06.2008 r, 
Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXI/867/08 z dnia 18.12.2008 r., Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr 
XXXVI/1055/09 z dnia 28.05.2009 r., Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVI/257/11 z dnia 25.08.2011 r., Uchwałą 
Nr XLI/920/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2013 roku 
 

zarządza się, co następuje: 
 
§1 

 
W Zarządzeniu Nr 548/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 kwietnia 2012 r.  
w sprawie ustalenia cen za udostępnienie mienia komunalnego, usługi cmentarne oraz opłat 
eksploatacyjnych, na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska, wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
W § 1 Zarządzenia, w tabeli określającej jednostkowe ceny za udostępnienie mienia 
komunalnego, usługi cmentarne oraz opłaty eksploatacyjne na cmentarzach komunalnych 
miasta Gdańska, administrowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, po punkcie 15 
dodaje się następujące punkty: 

 
16. Opłata eksploatacyjna wnoszona przy pochówku urnowym w 

zbiorowym grobie murowanym 
 

73,15 5,85 79,00 

17. Opłata eksploatacyjna wnoszona przy przedłużaniu ważności 
miejsca urnowego w zbiorowym grobie murowanym 
 

36,58 2,93 39,51 

 
 

§2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.   

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 
 

/-/ Paweł Adamowicz 
  


