
 

 

ZARZĄDZENIE NR 432/2019 

BURMISTRZA DZIERŻONIOWA 

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

w sprawie określenia opłat na Cmentarzu Komunalnym w Dzierżoniowie 

Na podstawie § 7 ust. 2 uchwały nr LV/380/06 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 marca 2006 r. 

w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie (Dziennik Urzędowy Województwa 

Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 89 poz. 1524): 

§ 1. Ustala się opłaty za usługi cmentarne, obowiązujące na Cmentarzu Komunalnym w Dzierżoniowie 

przy ul. Wrocławskiej zgodnie z cennikiem będącym załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta 

w Dzierżoniowie. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Burmistrz: 

D. Kucharski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2019 r.

Poz. 4826



Załącznik do zarządzenia Nr 432/2019 

Burmistrza Dzierżoniowa 

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

 

 

Opłaty za usługi cmentarne, obowiązujące na Cmentarzu Komunalnym w Dzierżoniowie  

przy ul. Wrocławskiej 

1. Korzystanie z miejsca pochówku, to jest prawo do grobu na okres 20 lat: 

1) osoba pochowana powyżej 14 roku życia - 70 zł, 

2) osoba pochowana poniżej 14 roku życia - 35 zł. 

2. Ponowienie prawa do grobu na dalsze 20 lat: 

1) osoba pochowana powyżej 14 roku życia - 70 zł, 

2) osoba pochowana poniżej 14 roku życia - 35 zł. 

3. Rezerwacja miejsca pochówku - 300 zł. 

4. Korzystanie z domu pogrzebowego: 

1) za udostępnienie domu pogrzebowego w związku z ceremonią pogrzebową - 400 zł. 

2) za przechowanie zwłok w chłodni - 40 zł za każdą rozpoczętą dobę. 

5. Pozwolenie na budowę grobowców i nagrobków: 

1) piwnica grobu pojedynczego - 60 zł, 

2) piwnica grobu podwójnego (pion) - 90 zł, 

3) piwnica grobu podwójnego (poziom) - 120 zł, 

4) piwnica grobu innego niż w/wymienione - 500 zł, 

5) nagrobka pojedynczego - 30 zł, 

6) nagrobka podwójnego - 90 zł. 

6. Wjazd na cmentarz pojazdów: 

1) każdorazowy wjazd na teren cmentarza samochodu osobowego - 20 zł, 

2) każdorazowy wjazd na teren cmentarza innego pojazdu - 50 zł. 

7. Miejsce pochowania prochów (urny) w niszy Kolumbarium jednorazowo w wysokości - 2500 zł. 

8. Opłaty podane w załączniku są cenami brutto. 
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