ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 21/2019
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku
z dnia 02.05.2019r.
w sprawie: ustalenia cennika za usługę związaną z pochówkiem zwierząt na grzebowisku pn. „Dolina
Pupilków”
Działając na podstawie § 4 pkt.7 ppkt. 6 Regulaminu Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Słupsku
zarządzam, co następuje
§1
Podstawą prawną prowadzenia działalności w zakresie grzebowiska dla zwierząt w miejscowości
Bierkowo (działka nr 582) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku są:
1. Decyzja nr 59/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku z dnia 24 czerwca 2016r. znak
PIW-12.PIU546.12.2016 zatwierdzającą warunki weterynaryjne dla prowadzenia tego grzebowiska.
2. Decyzja Wójta Gminy Słupsk z dnia 28 czerwca 2016r. znak OS.6140.1.2016 stanowiącą zezwolenie
na prowadzenie grzebowiska.
§2
Z powołaniem na przytoczone § 1 podstawy prawne wprowadzam cennik usług transportu i pochówku
dla grzebowiska zwierząt pn. „Dolina Pupilków”:
1. Transport zwłok zwierzęcych:
• z miejsca wskazanego przez klienta w granicach miasta Słupska
- 80,00 zł brutto
• z siedziby Zakładu Utrzymania Czystości przy ul. Bałtyckiej 11A
- 30,00 zł brutto
• spoza Słupska
-80,00 zł brutto
+ koszty transportu 5,50 zł/km brutto (km liczone z bazy przy ul. Bałtyckiej 11A
w Słupsku do klienta i z powrotem do bazy)
2. Cena usługi pochówku wraz z prawem do kwatery na okres 3 lat (w cenie zwykła tablica nagrobna)
• bardzo małe zwierzęta (np. mysz, szczur, chomik, ptak)
- 70,00 zł brutto
• pozostałe zwierzęta (np. pies, kot)
- 350,00 zł brutto
• pies przewodnik osoby niewidomej
- 0,00 zł
• psy pełniące Służbę Państwową (policja, straż graniczna)
- zniżka 25%
• ponowienie prawa do pola grzebalnego na kolejny rok
- 100,00 zł/rok brutto

•

tablica nagrobna grawerowana

- 80,00 zł brutto

§3
W cenie usługi uwzględniono podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.
§4
Integralną częścią Zarządzenia jest:
• Załącznik Nr 1 – Regulamin świadczenia usługi transportu i pochówku zwłok zwierzęcych na
grzebowisku pn. „Dolina Pupilków”;
• Załącznik Nr 2 – Instrukcja BHP przy grzebaniu zwłok zwierzęcych;
• Załącznik Nr 3 – Zlecenie usługi pochówku;
• Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o zdjęciu odpowiedzialności za ewentualne szkody pomnika.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 2.05.2019r.
§6
Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie wewnętrzne Nr 7/2017 z dnia
24 marca 2017r.

