
 

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 

WÓJTA GMINY OSIECZNICA 

z dnia 31 marca 2015 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Osiecznica. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 

594 j.t. ze zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 

2011. 118. 687 j.t. ze zm.). 

zarządza co następuje: 

§ 1. Ustalam następującą wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 

znajdujących się na cmentarzach komunalnych na obszarze Gminy Osiecznica w następujących kwotach netto: 

1) wykupienie miejsca na okres 20 lat pod grób ziemny: 

a) pojedynczy        - 150,00 zł. 

b) piętrowy na dwie trumny (głębinowy)     - 200,00 zł. 

c) poziomy na dwie trumny       - 250,00 zł. 

d) dla dziecka do lat 6       - 100,00 zł. 

2) wykupienie miejsca na okres 20 lat pod grób murowany: 

a) pojedynczy        - 200,00 zł. 

b) piętrowy na dwie trumny (głębinowy)     - 250,00 zł. 

c) poziomy na dwie trumny       - 300,00 zł. 

d) dla dziecka do lat 6       - 120,00 zł. 

3) wykupienie miejsca na okres 99 lat pod grób dla urny   - 500,00 zł. 

4) za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu na okres 20 lat  - 240,00 zł. 

5) rezerwacja miejsca na 20 lat       - 100,00 zł. 

a) przy przedłużeniu ważności miejsca na kolejny okres 20 lat przyjmuje się stawki w wysokości 

odpowiedniej do rodzaju wykupionego miejsca oraz opłaty za utrzymanie czystości i porządku  

na cmentarzu. 

b) opłata za przedłużenie ważności miejsca na cmentarzu komunalnym w Ławszowej i w Parowej będzie 

obowiązywała od dnia 21.10.2028 r. 
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6) opłata za dochowanie następnego zmarłego w trakcie trwania biegu terminu 20-letniego (cena za 1 rok): 

a) w grobie ziemnym piętrowym      - 10,00 zł. 

b) w grobie ziemnym poziomym      - 12,50 zł. 

c) w grobie murowanym piętrowym      - 12,50 zł. 

d) w grobie murowanym poziomym      - 15,00 zł. 

e) dopłata do utrzymania czystości i porządku na cmentarzu   - 12,00 zł. 

7) pozostałe opłaty: 

a) opłata za czynności administratora przy ekshumacji zwłok   - 100,00 zł. 

b) opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej    -   70,00 zł. 

c) opłata za jednorazowy wjazd na cmentarz     - 100,00 zł. 

- dla zakładów kamieniarskich - dotyczy prac przy 1 grobie 

- dla zakładów pogrzebowych - dotyczy 1 pogrzebu 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

w Osiecznicy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 

i BIP Urzędu Gminy w Osiecznicy i na tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

§ 4. Traci moc uchwała nr LXIII/151/2001 Zarządu Gminy w Osiecznicy z dnia 1 marca 2001r. 

Wójt Gminy Osiecznica: 

W. Nalazek 
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