
 

 

ZARZĄDZENIE NR 195/37/2017 

WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 6 kwietnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń komunalnych na terenie gminy 

Siekierczyn 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.) oraz § 6 uchwały nr XXVI/158/16 Rady Gminy Siekierczyn 

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznych 

stanowiących własność gminy Siekierczyn (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 260) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń komunalnych:  

 

Lp. 

 

Nazwa usługi 

 

Cena  

brutto 

1. 
 

 

Opłata za wykupienie miejsca na grób na okres 20 lat: 
-  ziemny pojedynczy duży  
-  ziemny pojedynczy mały (dziecinny) 

-  ziemny rodzinny (głębinowy) w pionie 

-  murowany pojedynczy (grobowiec) 

 

550 

260 

750 

850 

2 

Opłata za wykupienie miejsca na grób na następne 20 lat, po upływie 20 lat: 

- ziemny pojedynczy duży 

- ziemny pojedynczy mały (dziecinny) 

- ziemny rodzinny (głębinowy) w pionie 

- murowany pojedynczy ( grobowiec) 

 

550 

260 

750 

850 

3 

Opłata za rezerwację miejsca na grób na okres 20 lat: 
- ziemny pojedynczy duży  
- ziemny rodzinny (głębinowy) w pionie 
 

 

 

550 

600 

4 

Opłata za przedłużenie rezerwacji miejsca na grób na następne 20 lat, 
po upływie 20 lat: 
- ziemny pojedynczy duży  
- ziemny rodzinny (głębinowy) w pionie 

 

 

550 

600 

5 

Jednorazowa opłata za wykupienie miejsca na grób: 
-  murowany rodzinny (duży) w pionie 

-  murowany do chowania urny/urn 

-  ziemny do chowania urny/urn 

 

1000 

600 

450 
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6 Opłata za jednorazowy wynajem kaplicy 180 

§ 2. 1. Opłata za rezerwację miejsca, do którego dysponent zrzekł się uprawnienia w czasie trwania 

rezerwacji, podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu. 

2. Opłata za rezerwację miejsca, do którego dysponent zrzekł się uprawnienia w czasie trwania rezerwacji, 

podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu. 

3. Opłatę rozlicza się z dokładnością do jednego roku, przyjmując wartość jednego roku jako 1/20 opłaty  

za rezerwację. Opłata wniesiona w danym roku zalicza się do okresu trwania rezerwacji. 

4. Zwrot niewykorzystanej opłaty za rezerwację następuje na pisemny wniosek dysponenta miejsca i pod 

warunkiem  zrzeczenia się tego miejsca na rzecz właściciela cmentarza. 

§ 3. 1. W przypadku ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich przed terminem wygaśnięcia prawa  

do grobu opłatę wniesioną za miejsce na grób zwraca się wpłacającemu lub dysponentowi grobu według zasad 

opisanych w § 2 ust. 1-3. 

2. Zwrot niewykorzystanej opłaty, o której mowa w ust. 1, następuje na pisemny wniosek dysponenta grobu 

i pod warunkiem zrzeczenia się tego miejsca przez dysponenta grobu na rzecz właściciela cmentarza. 

3. Zwrot niewykorzystanej opłaty nastąpi w terminie do 6 miesięcy od daty wykonania ekshumacji. 

§ 4. W przypadku braku wniesienia opłaty za wykupienie miejsca na grób na następne 20 lat, po  upływie 

20 lat, zaległą opłatę  oblicza się w wysokości  1/20 opłat wymienionych w § 1 za każdy rok, licząc  

od pierwszego niezapłaconego roku. 

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 186/28/2017 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 

ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń komunalnych na terenie gminy Siekierczyn.  

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.  

Wójt Gminy: 

J. Niekrasz 
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