
ZARZĄDZENIE NR  191/2019
BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ) oraz w związku z uchwałą nr XLI/12/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 
23 marca 2006r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego zarządzam co 
następuje:

§ 1. Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Żaganiu w wysokości 
określonej w tabeli będącej załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.

§ 3. Tracą moc:

1. Zarządzenie Nr 95/2017r. Burmistrza Miasta Żagań z dnia 8 maja 2017r. w sprawie ustalenia cen i opłat za 
korzystanie z cmentarza komunalnego.

2. Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 3 stycznia 2019r. zmieniające zarządzenie 
Nr 95/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 8 maja 2017r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie 
z cmentarza komunalnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Burmistrz Miasta Żagań

Andrzej Katarzyniec
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Stałe opłaty cmentarne. 

Lp.  

NAZWA OPŁATY 

Cena 

netto 

I. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA 

1. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego ziemnego na okres 20 lat: 

a) miejsce pod grób ziemny pojedynczy osoby dorosłej 170 zł 

b) miejsce pod grób ziemny podwójny (głębinowy) 330 zł 

c) miejsce pod grób ziemny dla dziecka do 6-ciu lat 130 zł 

2. Opłata jednorazowa za udostępnienie miejsca grzebalnego ziemnego:  

a) miejsce ziemne pojedyncze urnowe 660 zł 

b) udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium, z możliwością złożenia do 4 urn z 

prochami zmarłych 

2500 zł 

3.  Opłata za nienaruszalność grobu ziemnego (prawa do zachowania grobu), na                           

okres 20-lat.   

Po upływie 20-letniego okresu nienaruszalności grobu istnieje możliwość wniesienia opłaty 

przedłużającej prawo do zachowania grobu na kolejny 20 letni okres. Dokonanie opłaty za 

zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata nie stanowi rezerwacji miejsca grzebalnego, ani też 

nie zmienia uprawnień do tego miejsca. 

a) nienaruszalność grobu ziemnego, pojedynczego osoby dorosłej oraz opłata     

prolongacyjna 

170 zł 

b) nienaruszalność grobu ziemnego, podwójnego(głębinowego),osoby dorosłej, oraz 

opłata prolongacyjna 

330 zł 

c) nienaruszalność grobu ziemnego, dziecka do lat 6,oraz opłata prolongacyjna 130 zł 

4. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób murowany 

a) miejsce pojedyncze pod grób murowany jednomiejscowy 2 200 zł 

b) miejsce pojedyncze pod grób murowany dwumiejscowy 3 580 zł 

c) miejsce podwójne pod grób murowany dwumiejscowy 4 130 zł 

d) miejsce podwójne pod grób murowany czteromiejscowy 6 600 zł 
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e) miejsce pod grób murowany urnowy (pojedynczy) 1 100 zł 

f) miejsce pod grób murowany wielournowy 1 650 zł 

5.  Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego ziemnego przy dochowaniu do istniejącego   

grobu. 

Stawki opłat za przedłużenie terminu do 20 lat od chwili pochowania zwłok na miejscu 

uprzednio zarezerwowanym, oraz przy dochowaniu trumny do istniejącego grobu ziemnego 

stanowią równowartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu, określonej w pkt.  1 

ppkt a) do c) 

a) ziemnego pojedynczego 8,50zł/rok 

b) 
ziemnego podwójnego (głębinowego) 

16,50 

zł/rok 

c) ziemnego dziecka do 6-ciu lat 6,50 zł/rok 

6.  Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego ziemnego na okres 5 lat.  

W momencie dokonania pierwszego pochówku w miejscu zarezerwowanym pobiera się opłatę 

według stawek i okresów ważności grobu określonych w pkt. 1 ppkt. a) do d) (opłata nie 

podlega zaliczeniu na poczet okresu nienaruszalności grobu). 

a) miejsce pod grób ziemny pojedynczy osoby dorosłej 250 zł 

b) miejsce pod grób ziemny podwójny (głębinowy) 280 zł 

7. Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego ziemnego na okres 10 lat.  

W momencie dokonania pierwszego pochówku w miejscu zarezerwowanym pobiera się opłatę 

według stawek i okresów ważności grobu określonych w pkt. 1 ppkt. a) do d) (opłata nie 

podlega zaliczeniu na poczet okresu nienaruszalności grobu). 

a) miejsce pod grób ziemny pojedynczy osoby dorosłej 440 zł 

b) miejsce pod grób ziemny podwójny (głębinowy) 500 zł 

8. Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego ziemnego na okres 15 lat.  

W momencie dokonania pierwszego pochówku w miejscu zarezerwowanym pobiera się opłatę 

według stawek i okresów ważności grobu określonych w pkt. 1 ppkt. a) do d) (opłata nie 

podlega zaliczeniu na poczet okresu nienaruszalności grobu). 

a) miejsce pod grób ziemny pojedynczy osoby dorosłej 580 zł 

b) miejsce pod grób ziemny podwójny (głębinowy) 660 zł 
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9.  Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego ziemnego na okres 20 lat.  

W momencie dokonania pierwszego pochówku w miejscu zarezerwowanym pobiera się opłatę 

według stawek i okresów ważności grobu określonych w pkt.  1 ppkt. a) do d) (opłata nie 

podlega zaliczeniu na poczet okresu nienaruszalności grobu). 

a) miejsce pod grób ziemny pojedynczy osoby dorosłej 720 zł 

b) miejsce pod grób ziemny podwójny (głębinowy) 830 zł 

c) miejsce urnowe 220 zł 

II. OPŁATA CMENTARNA ZA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNO-TERENOWE 

ZARZĄDCY CMENTARZA 

1. Nadzór nad pochówkiem, w tym; 

(opłata obejmuje możliwość wjazdu na cmentarz pojazdów technicznych 

związanych z wykonaniem pochówku). 

200 zł 

- ustalenie miejsca pochówku 

-wytyczenie grobu 

-sprawdzenie poprawności wykopania grobu i uformowanie mogiły 

-sprawdzenie uporządkowania miejsca pochówku 

2. Nadzór nad ekshumacją w tym;   60 zł 

-stwierdzenie prawa do ekshumacji 

- nadzór nad pracami związanymi z ekshumacją 

-sprawdzenie uporządkowania miejsca po ekshumacji 

3. Czynności związane z uzgodnieniem i nadzorem nad wykonywaniem prac kamieniarskich i 

budowlanych; 

(Zawiera możliwość dwukrotnego wjazdu na teren cmentarza samochodem dostawczym do 3,5t) 

-uzgodnienie i nadzór nad wykonaniem nagrobka;(dotyczy również jego wymiany     

oraz  ponownego ustawienia po dochówku do istniejącego grobu           

170 zł 

(opłata za 

połączone 

pozycje-

zezwolenie 

i nadzór) 

-uzgodnienie i nadzór nad pracami budowlanymi związanymi z budową grobów 

murowanych, nisz urnowych i grobowców. 

 -zezwolenie na posadowienie ławeczki przy grobie,(określenie warunków i 

możliwości lokalizacji). 

70 zł 

-zezwolenie na wykonanie ogrodzenia grobu lub ułożenie kostki lub płytek 

(określenie warunków realizacji). 
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4.  Opłata za umożliwienie zorganizowania ceremonii pogrzebowej po godzinach 

pracy Administracji Cmentarza oraz w dni wolne od pracy 

 

110 zł 

III.  OPŁATA EKSPLOATACYJNA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM CMENTARZA: 

1. Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu na okres 20 lat; 300 zł 

-wywóz odpadów z terenu cmentarza 

-pielęgnacja drzew i utrzymanie zieleni 

-zapewnienie bieżącej wody na kwaterach cmentarza 

-zimowe utrzymanie alejek 

-bieżące remonty, naprawy i eksploatacja obiektów i urządzeń cmentarza 

 

2. Opłata za korzystanie z Kaplicy Cmentarnej 90 zł 

-udostępnienie kaplicy w celu przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej (na okres 

1godz.) 

-zapewnienie wystroju i nagłośnienia Kaplicy 

-przywrócenie czystości w Kaplicy oraz bieżąca dezynfekcja. 

 

Do stałych opłat cmentarnych wyszczególnionych w tabeli stałych opłat  cmentarnych w pkt. I, II i III 

doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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