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Poz. 1161
UCHWAŁA NR XX/110/2016
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarzy
komunalnych Gminy Zwierzyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j.
Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) Rada Gminy Zwierzyn uchwala
co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z terenu i urządzeń cmentarzy komunalnych Gminy
Zwierzyn w wysokościach ustalonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Mirosław Gniewczyński

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Poz. 1161

Załącznik
do Uchwały Nr XX/110/2016
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 25 maja 2016 r.
Stawki opłat za korzystanie z terenu i urządzeń cmentarzy komunalnych Gminy Zwierzyn
Rodzaj opłaty
kwota netto
1. Opłata za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych1 wynosi:
a) grób ziemny jednomiejscowy
231,48zł
b) grób ziemny dwumiejscowy (w poziomie)
462,96zł
c) grób ziemny dwumiejscowy (w pionie)
370,37zł
d) grób dla dziecka do 6 lat
231,48zł
e) grób urnowy
231,48zł
f) opłata za złożenie szczątków i zwłok z ekshumacji do
185,19zł
istniejącego grobu ziemnego2
2. Opłata za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat pod grób murowany3,4 :
a) grób jednomiejscowy
400,00zł
b) grób dwumiejscowy (w poziomie)
1100,00zł
c) grób dwumiejscowy (w pionie)
900,00zł
d) grób wielomiejscowy (krotność grobu jednomiejscowego)
za każde miejsce
400,00zł
3. Opłata za rezerwację wolnego miejsca pochówku na cmentarzu
200,00zł
na okres 20 lat w grobach ziemnych wynosi za każde miejsce5
4. Opłata za rezerwację wolnego miejsca pochówku na cmentarzu
350,00zł
na okres 20 lat pod groby murowane za każde miejsce6
5. Opłata uzupełniająca za utrzymanie czystości i porządku na
cmentarzu w tym korzystanie z wody, wywozu nieczystości stałych
(płatna przy pochówku w całości raz na 20 lat - za każde
300,00zł
wykorzystane miejsce bez względu na to czy jest to grób ziemny
czy murowany7.
6. Opłata ryczałtowa za korzystanie z kaplicy cmentarnej na
potrzeby ceremonii pochówku (w tym przechowywanie zwłok)
120,00zł
wynosi:
7. Opłata za wjazd na teren cmentarza w celu budowy, remontu,
rozbiórki nagrobka lub grobowca, oraz położenie obrzeży z kostką
50,00zł
lub grysem okalającej miejsce pochówku, demontaż starego
nagrobka lub ustawienie nowego nagrobka

kwota brutto
250,00 zł
500,00 zł
400,00 zł
250,00 zł
250,00 zł
200,00 zł
432,00 zł
1 188,00 zł
972,00 zł
za każde miejsce
432,00 zł
216,00 zł
378,00 zł

324,00 zł

129,60 zł

54,00 zł

grób ziemny – należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę
i zasypuje ziemią;
1

opłata ryczałtowa obowiązująca do końca okresu 20 letniego grobu w którym chowane są szczątki lub
zwłoki z ekshumacji, później po zakończeniu okresu 20 letniego grobu w którym zostały złożone szczątki
i zwłoki z ekshumacji opłatę nalicza się jak dla grobu z poz. 1a);
2

grób murowany – należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do
którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę;
3

Opłatę za groby murowane pobiera się zawsze co 20 lat, licząc od daty wybudowania grobu. Opłata
naliczana jest zawsze w odniesieniu do zakładanej maksymalnej ilości miejsc pochówku, a nie od ilości
wykorzystanych miejsc w dniu naliczenia opłaty;
4

Opłata za rezerwację ważna jest na okres wykupienia bądź do czasu pochówku z wykorzystaniem
miejsca rezerwacji przez osoby uprawnione;
5

Opłata za rezerwację ważna jest na okres wykupienia, bądź do czasu pochówku z wykorzystaniem
miejsca rezerwacji przez osoby uprawnione, bądź do czasu wybudowania grobu murowanego.
6

7

Płatna również przy wznowieniu opłaty za grób na kolejne 20 lat.

