
ZARZĄDZENIE NR 113/B/2020 
BURMISTRZA STRZEGOMIA 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 712 z póżn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 23/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 04 marca 
2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2020 roku, poz. 2088) 
w sprawie upoważnienia Burmistrza Strzegomia do ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne, zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Ustala się opłaty za usługi cmentarne wykonywane na Cmentarzach Komunalnych w Gminie 
Strzegom, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 87/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 
ustalenia opłat za usługi cmentarne. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

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

 

  
 

Burmistrz Strzegomia 
 
 

Zbigniew Suchyta 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113/B/2020 

Burmistrza Strzegomia 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Opłaty za usługi cmentarne wykonywane na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Strzegom 
 

Stawki opłat za miejsce (powierzchnie) grzebalne - pierwszy pochówek 

§ 1. Opłata brutto za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku trumny lub urny ze 
zwłokami, szczątkami lub prochami ludzkimi wynosi: 

1) pod grób ziemny pojedynczy dla dziecka (dzieci do lat 6) na okres 20 lat  436,00 zł 
2) pod grób ziemny pojedynczy i rodzinny (2-miejscowy) w pionie na okres 20 lat  652,00 zł 
3) pod grób ziemny rodzinny (2-miejscowy w poziomie) na okres 20 lat 1084,00 zł  
4) pod grób murowany pojedynczy  na okres 20 lat 1.926,40 zł 
5) pod grób murowany rodzinny (2-miejscowy w pionie)  2.380,00 zł 
6) pod grób murowany rodzinny (wielomiejscowy)  2.531,00 zł 
7) pod grób ziemny pojedynczy  (dla złożenia jednej urny) 382,00 zł 
8) pod grób ziemny rodzinny (dla złożenia 2  lub więcej urn) 652,00 zł 

Stawki opłat za zachowanie nienaruszalności grobu na kolejne 20 lat 

§ 2. Po upływie okresu nienaruszalności grobu istnieje możliwość wniesienia opłaty przedłużającej 
okres nienaruszalności grobu na kolejne 20 lat. 

§ 3. Opłata przedłużająca prawo zachowania okresu nienaruszalności grobu wniesiona prze osobę inną 
niż dysponent grobu nie uprawnia do dysponowania grobem. 

§ 4. Opłata brutto za poszczególne groby wynosi: 

1) grób ziemny pojedynczy dla dziecka (dzieci do lat 6) 216,00 zł 
2) grób ziemny pojedynczy   432,00 zł 
3) grób ziemny rodzinny  ( 2-miejscowy w poziomie) 864,00 zł 
4) grób murowany pojedynczy 432,00 zł 

Stawki opłat za udostępnienie miejsc (powierzchni) grzebalnych rezerwowych 

§ 5. Opłata brutto za udostępnienie miejsca rezerwowego na 10 lat wynosi: 

1) pod grób ziemny pojedynczy i rodzinny (2-miejscowy w pionie) na okres 10 lat 594,00 zł 
2) pod grób ziemny rodzinny (2-miejscowy w poziomie) na okres 10 lat 1.188,00 zł 
3) pod grób murowany pojedynczy  na okres 10 lat 1.080,00 zł 
4) pod grób murowany rodzinny (2-miejscowy w pionie) na okres 10 lat 1.620,00 zł 
5) pod grób ziemny pojedynczy  (dla jednej urny) na okres 10 lat 540,00 zł 
6) pod grób ziemny rodzinny (dla 2 i więcej urn) na okres 10 lat 540,00 zł 

Stawki opłat za nadzór nad pracami związanymi z posadowieniem nagrobków 

§ 6. Opłata brutto za zezwolenie na postawienie nagrobka: 

1) nagrobka dla grobu ziemnego i murowanego ze złożoną trumną 159,30 zł 
2) nagrobka dla grobu ziemnego i murowanego dziecka (dzieci do lat 6 (trumna lub 

urna)  
116,10 zł 

3) nagrobka dla grobu ziemnego i murowanego ze złożoną urną 137,20 zł 
4) wspólnego nagrobka dla dwóch grobów pojedynczych (trumna lub urna) 342,90 zł 

Stawki opłat za zmianę sposobu użytkowania grobu 
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§ 7. Opłata brutto za wydanie zezwolenia na wybudowanie grobu murowanego w miejscu istniejącego 
grobu ziemnego zajmującego powierzchnię: 

1) jednego grobu murowanego pojedynczego 1.252,80 zł 
2) jednego grobu murowanego rodzinnego  1.231,20 zł 
3) dwóch grobów murowanych pojedynczych 1.857,60 zł 
4) dwóch grobów murowanych rodzinnych 2.462,40 zł 

§ 8.  Opłata brutto za wydanie zezwolenia na wybudowanie grobu murowanego w miejscu 
zarezerwowanym dla grobu ziemnego zajmującego powierzchnię: 

1) jednego grobu murowanego pojedynczego 1.188,00 zł 
2) jednego grobu  murowanego rodzinnego  1.479,60 zł 
3) dwóch grobów  murowanych pojedynczych 2.376,00 zł 
4) dwóch grobów  murowanych rodzinnych 2.916,00 zł 

Stawki opłat  za korzystanie z mienia komunalnego 

§ 9. Opłata brutto za korzystanie z mienia komunalnego wynosi:  

1) Przechowywanie zwłok w chłodni (powyżej 8 godz. - jedna doba) 188,00 zł 
2) Korzystanie z kaplicy cmentarnej 242,00 zł 

§ 10. Opłata brutto za wydanie zezwolenia na jednorazowy wjazd na cmentarz pojazdów 

1) osobowych 54,00 zł 
2) dostawczych (busy) 75,60 zł 
3) ciężarowych (powyżej 3,5 tony) 108,00 zł 
4) innych pojazdów mechanicznych (np. sprzęt budowlany) 183,60 zł 

§ 11. Obowiązek uiszczania opłaty za wjazd samochodem nie dotyczy wjazdu pojazdów: 

1) Zarządcy cmentarza i nadzoru cmentarzy w związku z wykonywaniem czynności służbowych, 
związanych z wykonywaniem prac na terenie cmentarzy komunalnych na podstawie umów zawartych 
z Gminą Strzegom lub zarządcą cmentarza. 

2) Firm pogrzebowych na czas wykonywania czynności związanych z obsługą ceremonii pogrzebowej. 

§ 12. Opłaty za usługi są cenami brutto, zawierającymi należy podatek VAT, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  
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UZASADNIENIE

Zgodnie z § 1 uchwały Nr 23/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie

upoważnienia Burmistrza Strzegomia do ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne, Burmistrz Strzegomia

został upoważniony do ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne na terenie Gminy Strzegom.

Wobec powierzenia Burmistrzowi w/w kompetencji wydanie przedmiotowego zarządzenia jest

uzasadnione.

Zmiana opłat za usługi cmentarne uwzględnia zmiany wskaźników gospodarczych jakie miały

miejsce na przestrzeni ostatnich lat (m.in. podniesienie płacy minimalnej i jej pochodnych, zmiany odpisów

na fundusz socjalny).
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