
 

 

ZARZĄDZENIE NR 2396/20 

PREZYDENTA WROCŁAWIA 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 506, 1309, 1696, 1571 i 1815) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 712 i 2020) w związku z § 2 uchwały nr XLV/619/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 

27 listopada 1997 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Wrocławia uprawnień w zakresie ustalania 

wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 

publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Biuletyn Urzędowy 

Rady Miejskiej Wrocławia Nr 11, poz. 256 oraz z 2001 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustalam cennik opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu będący 

załącznikiem do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zarządu Cmentarzy Komunalnych. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 5964/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia 

cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady 

Miejskiej Wrocławia poz. 329 oraz z 2018 r. poz. 320).  

§ 4. Zarządzenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia i Biuletynie 

Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń  

na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu i w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Prezydent Wrocławia: 

J. Sutryk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 stycznia 2020 r.

Poz. 761



Załącznik do zarządzenia nr 2396/20 

Prezydenta Wrocławia 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

 

 

CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH 

WE WROCŁAWIU 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Pochówek na terenie cmentarzy komunalnych może być dokonany za zgodą Zarządu Cmentarzy 

Komunalnych oraz zgodnie z wytycznymi w aspekcie ochrony istniejącej zieleni wysokiej z tym,  

że w przypadku Cmentarzy Komunalnych Oddział Osobowice i Oddział Grabiszyn również zgodnie 

z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

2. Dochówek do istniejącego grobu może być dokonany za zgodą dysponenta tego grobu i Zarządu 

Cmentarzy Komunalnych oraz zgodnie z wytycznymi do zasad wykonywania grobów w aspekcie ochrony 

istniejącej zieleni wysokiej. W przypadku Cmentarzy Komunalnych Oddział Osobowice i Oddział Grabiszyn 

również zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

3. Przekształcenie grobu polega na połączeniu (scaleniu) dwóch lub więcej istniejących grobów ziemnych 

zwykłych jednomiejscowych w jeden grób ziemny wielomiejscowy lub innej zmianie statusu grobu. 

4. Dysponentem grobu jest osoba posiadająca prawo do grobu. 

5. O wyborze typu miejsca grzebalnego (rodzaju grobu) decyduje osoba wnosząca opłatę, z tym, że miejsce 

grzebalne wskazuje pracownik kierownictwa danego cmentarza. 

6. Sposób zagospodarowania pól grzebalnych dla poszczególnych cmentarzy typem i rodzajem grobów 

ustala Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych. 

7. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie cmentarzy komunalnych przez osoby prawne  

i fizyczne może odbywać się jedynie za wiedzą i zgodą Zarządu Cmentarzy Komunalnych po uiszczeniu 

stosownej opłaty określonej niniejszym cennikiem. 

8. Ust. 7 nie stosuje się do prawnych opiekunów grobów wykonujących prace pielęgnacyjno – porządkowe 

przy mogiłach we własnym zakresie z wyłączeniem prac związanych z ustawianiem nagrobków i ławek  

oraz utwardzaniem nawierzchni wokół grobu. 

9. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. Jako 

obowiązujące, przyjmuje się minimalne wymiary grobów określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków 

zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284), a w przypadku grobu ziemnego urnowego rodzinnego 

(czteromiejscowego) nie mogą przekraczać wymiarów grobu dziecka do lat 6. 

10. Do zamykania nisz urnowych w kolumbariach należy stosować rodzaj i kolor płyt kamiennych zgodnie 

z wytycznymi wynikającymi z opracowanej dokumentacji budowlanej. 

11. Ustalone ceny nowych miejsc grzebalnych nie gwarantują ich występowania na każdej nekropoli 

komunalnej. 

12. Wszystkie podane w cenniku opłaty są cenami brutto. 

II. STAWKI OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA DO PIERWSZEGO POCHÓWKU 

§ 2. 1. Opłata za udostępnienie na terenie cmentarzy komunalnych miejsca do wykonania pierwszego 

pochówku trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi oraz urn – na okres 20 lat wynosi: 

1) w grobie ziemnym zwykłym jednomiejscowym oraz miejscu rezerwowym, bez prawa budowy grobu 

murowanego - 1 000 zł; 

2) w grobie ziemnym głębinowym dwumiejscowym (w pionie), bez prawa budowy grobu murowanego  

- 1 500 zł; 
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3) w grobie ziemnym rodzinnym dwumiejscowym (w poziomie), bez prawa budowy grobu murowanego  

- 1 900 zł; 

4) w grobie ziemnym dzieci do lat 6 - 600 zł; 

5) w grobie ziemnym urnowym głębinowym dwumiejscowym (w pionie) - 700 zł; 

6) w grobie ziemnym urnowym rodzinnym czteromiejscowym uwzględniającym dwie kondygnacje - 900 zł. 

2. Opłata za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym (bez grobu 

murowanego) – na okres 99 lat wynosi: 

1) dwumiejscowym (w pionie) - 8 000 zł; 

2) czteromiejscowym uwzględniającym dwie kondygnacje - 12 000 zł. 

3. Opłata za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym urnowym 

(wraz z grobem) – na okres 50 lat wynosi 2 500 zł. 

4. Opłata za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium – na okres 50 lat wynosi: 

1) na Cmentarzach Komunalnych Oddział Grabiszyn, Oddział Osobowice i Oddział Psie Pole - 3 800 zł; 

2) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Jerzmanowo - 3 200 zł; 

3) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Pawłowice - 2 200 zł. 

5. Opłata za udostępnienie miejsca na ścianie pamięci do zawieszenia kamiennej tabliczki z nazwiskiem 

zmarłego o wymiarach 28 cm x 13 cm wynosi 150 zł.  

III. STAWKI OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE GROBÓW ZIEMNYCH JEDNOMIEJSCOWYCH 

W GRÓB ZIEMNY WIELOMIEJSCOWY  

§ 3. 1. Opłata za miejsce grzebalne w związku z przekształceniem (scaleniem) dwóch lub więcej 

istniejących grobów ziemnych zwykłych pojedynczych w jeden grób ziemny rodzinny na okres 20 lat wynosi: 

1) dwumiejscowy (w poziomie) - 1 900 zł; 

2) trzymiejscowy (w poziomie) - 2 700 zł; 

3) czteromiejscowy (w poziomie) - 3 500 zł; 

4) pięciomiejscowy (w poziomie) - 4 300 zł. 

2. Przy przekształceniu (scaleniu) grobów wysokość opłaty określona w ust.1 podlega obniżeniu  

o wysokość opłat wyliczonych zgodnie ze stawkami określonymi w § 6 ust. 1 za okresy pozostałe do upływu 

ważności zachowania tych grobów. 

3. Po przekształceniu (scaleniu) wszelkie opłaty będą pobierane w zależności od rodzaju powstałego grobu 

(2, 3, 4 lub 5-cio miejscowego). 

4. Przy przedłużeniach zachowania przekształconego grobu na dalsze lata pobiera się opłatę zgodnie 

z postanowieniami określonymi w § 4 ust. 3. 

5. Przy dochowaniach do przekształconego grobu pobiera się opłatę zgodnie z postanowieniami 

określonymi w § 5 ust. 1. 

IV. STAWKI OPŁAT ZA ZACHOWANIE ISTNIEJĄCEGO GROBU NA DALSZE LATA 

§ 4. 1. Po upływie 20-letniego okresu nienaruszalności grobu istnieje możliwość wniesienia opłaty 

przedłużającej prawo do zachowania grobu na kolejny 20-letni okres. 

2. Dokonanie opłaty za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata przez inną osobę niż dysponent grobu, 

nie uprawnia do dysponowania tym grobem oraz nie stanowi rezerwacji miejsca grzebalnego. 

3. Opłata za zachowanie grobu od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty wynosi: 

1) grobu ziemnego zwykłego jednomiejscowego na następne 20 lat - 1 000 zł; 

2) grobu ziemnego głębinowego dwumiejscowego na następne 20 lat - 1 500 zł; 
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3) grobu ziemnego rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat - 1 900 zł; 

4) grobu ziemnego rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat - 2 700 zł; 

5) grobu ziemnego rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat - 3 500 zł; 

6) grobu ziemnego rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat - 4 300 zł; 

7) grobu ziemnego urnowego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) na następne 20 lat - 700 zł; 

8) grobu ziemnego urnowego rodzinnego czteromiejscowego uwzględniającego dwie kondygnacje  

na następne 20 lat - 900 zł; 

9) grobu ziemnego dzieci do 6 lat na następne 20 lat - 600 zł. 

4. Opłata za przedłużenie rezerwacji wykupionego w latach poprzednich tj. do 1992 roku miejsca 

rezerwowego lub miejsca po wykonanej ekshumacji do końca roku 2016 nie przekazanego do dyspozycji 

Zarządu Cmentarzy Komunalnych - na następne 20 lat wynosi: 

1) ziemnego jednomiejscowego - 1 300 zł; 

2) ziemnego rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) - 2 400 zł; 

3) ziemnego głębinowego (w pionie) - 1 900 zł.  

5. Pobranie opłaty zgodnie z ust. 4 nie zwalnia, przy wykonywaniu pierwszego pochówku, z pobrania 

opłaty określonej w § 2 ust. 1 pkt 1. 

V.  STAWKI OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA GRZEBALNEGO PRZY DOCHOWANIU DO 

ISTNIEJĄCEGO GROBU 

§ 5. 1. Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny do istniejącego grobu 

ziemnego stanowią równowartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu, określonej w § 2 ust. 1  

pkt 1, 2, 3 i 4 oraz § 3 ust. 1 i wynoszą: 

1) zwykłego jednomiejscowego -  50 zł za jeden rok; 

2) głębinowego dwumiejscowego (w pionie) - 75 zł za jeden rok; 

3) rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) - 95 zł za jeden rok; 

4) rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie) - 135 zł za jeden rok; 

5) rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie) -175 zł za jeden rok; 

6) rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie) - 215 zł za jeden rok; 

7) dziecka - 30 zł za jeden rok. 

2. Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu urny do istniejącego grobu ziemnego urnowego 

stanowią równowartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu określonej w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6 

i wynoszą: 

1) dwumiejscowego (w pionie) - 35 zł za jeden rok; 

2) rodzinnego czteromiejscowego (dwie kondygnacje) - 45 zł za jeden rok. 

3. Opłata za udostępnienie miejsca przy dochowaniu do istniejącego grobu ustalona będzie jako iloczyn 

odpowiedniej stawki, określonej w ust. 1 lub ust. 2 oraz okresu będącego różnicą pomiędzy datą upływu 

nowego 20 letniego okresu zachowania miejsca pochówku od dnia tego dochówku, a datą upływu terminu 

zachowania istniejącego grobu wynikającą z dokonanej uprzednio opłaty. 

4. Opłata za udostępnienie miejsca przy dochowaniu urny do istniejącego grobu murowanego urnowego 

stanowi równowartość 1/50 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu określonej w § 2 ust. 3 i wynosi 50 zł 

za jeden rok. 

5. Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu urny do kolumbarium stanowią równowartość 

1/50 opłaty obowiązującej określonej w § 2 ust. 4 i wynoszą: 
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1) dla Cmentarzy Komunalnych Oddział Grabiszyn, Oddział Osobowice i Oddział Psie Pole - 76 zł za jeden 

rok; 

2) dla Cmentarza Komunalnego Oddział Jerzmanowo - 64 zł za jeden rok; 

3) dla Cmentarza Komunalnego Oddział Pawłowice - 44 zł za jeden rok. 

6. Opłata za udostępnienie miejsca przy dochowaniu do istniejącego grobu murowanego urnowego  

lub kolumbarium, ustalona będzie jako iloczyn odpowiedniej stawki, określonej w ust. 4 lub ust. 5 oraz okresu 

będącego różnicą pomiędzy datą upływu nowego 50 letniego okresu zachowania miejsca pochówku od dnia 

tego dochówku, a datą upływu terminu zachowania istniejącego grobu wynikającą z dokonanej uprzednio 

opłaty. 

7. Okres, o którym mowa w ust. 3 i 6 liczy się za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy. 

8. Powyższe zasady naliczenia opłat za pochówki do istniejących grobów obowiązują w zakresie każdego 

typu pochówków tj. tradycyjnych, szczątków ludzkich oraz urnowych. 

9. Następne uiszczenia opłaty za pochowanie (drugie i kolejne) urny z prochami ludzkimi do kolumbarium 

lub grobu urnowego murowanego stanowi przedłużenie terminu dysponowania niszą urnową lub grobem 

urnowym murowanym ponad okres ustalony przy dokonywaniu pierwszego pochówku. 

VI. REKOMPENSATY ZA UTRATĘ PRAWA DO DYSPONOWANIA MIEJSCEM GRZEBALNYM 

W ZWIĄZKU Z WYKONANĄ EKSHUMACJĄ 

§ 6. 1. Rekompensaty za utratę prawa do dysponowania miejscem w związku z przeprowadzoną 

ekshumacją trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi oraz urny z istniejącego grobu ziemnego przed 

upływem jego ważności wynoszą: 

1) zwykłego jednomiejscowego - 50 zł za jeden rok; 

2) głębinowego dwumiejscowego (w pionie ) - 75 zł za jeden rok; 

3) rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) - 95 zł za jeden rok; 

4) rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie) - 135 zł za jeden rok; 

5) rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie) - 175 zł za jeden rok; 

6) rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie) - 215 zł za jeden rok; 

7) dziecka - 30 zł za jeden rok. 

2. Rekompensaty za utratę prawa do dysponowania miejscem po ekshumacji urny z prochami ludzkimi 

z istniejącego grobu ziemnego urnowego przed upływem jego ważności wynoszą: 

1) głębinowego dwumiejscowego (w pionie) - 35 zł za jeden rok; 

2) rodzinnego czteromiejscowego (dwie kondygnacje) - 45 zł za jeden rok. 

3. Rekompensaty za utratę prawa do dysponowania miejscem po ekshumacji urny z prochami ludzkimi 

z istniejącego grobu murowanego urnowego przed upływem jego ważności wynoszą 50 zł za jeden rok. 

4. Rekompensaty za utratę prawa do dysponowania miejscem po ekshumacji urny z prochami ludzkimi 

z kolumbarium przed upływem jego ważności wynoszą: 

1) z Cmentarzy Komunalnych Oddział Osobowice, Oddział Grabiszyn i Oddział Psie Pole – 76 zł za jeden 

rok; 

2) z Cmentarza Komunalnego Oddział Jerzmanowo - 64 zł za jeden rok; 

3) z Cmentarza Komunalnego Oddział Pawłowice - 44 zł za jeden rok. 

5. Rekompensaty za utratę prawa do dysponowania miejscem po ekshumacji trumny lub urny z grobu 

murowanego przed upływem jego ważności wynoszą: 

1) dwumiejscowego (w pionie) - 80 zł za jeden rok; 

2) czteromiejscowego - 120 zł za jeden rok. 
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6. Rekompensata ta stanowi iloczyn odpowiedniej stawki określonej w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 oraz okresu 

pełnych lat stanowiącego różnicę pomiędzy upłynięciem terminu ważności grobu, a terminem wykonanej 

ekshumacji. 

7. Po wykonanej ekshumacji miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządu Cmentarzy 

Komunalnych. 

VII. STAWKI OPŁAT ZA SPOPIELENIE 

§ 7. 1. Opłata za spopielenie wynosi: 

1) zwłok osoby zmarłej - 400 zł; 

2) zwłok dziecka do lat 6-ciu oraz w przypadku zlecenia wykonania pochówku przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej we Wrocławiu - 250 zł; 

3) szczątków ludzkich pooperacyjnych dostarczanych przez jednostki służby zdrowia - 400 zł; 

4) szczątków ludzkich pochodzących z ekshumacji - 600 zł. 

2. Zasady oraz sposób dostarczania szczątków ludzkich pooperacyjnych określa dyrektor Zarządu 

Cmentarzy Komunalnych. 

VIII. STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z MIENIA KOMUNALNEGO 

§ 8. 1. Opłata za wjazd pojazdem samochodowym na teren cmentarzy komunalnych (nie dotyczy cmentarza 

w Leśnicy) wynosi każdorazowo: 

1) za samochód osobowy w szczególnie uzasadnionym przypadku - 15 zł; 

2) za samochód osobowy z przyczepą oraz samochód dostawczy do 3,5 t - 100 zł; 

3) za samochód ciężarowy o ładowności pow. 3,5 t - 150 zł; 

4) za samochód typu karawan w przypadku braku zawartej umowy z Zarządem Cmentarzy Komunalnych  

lub w przypadku nie świadczenia w danym dniu usługi pogrzebowej - 60 zł. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty nie dotyczy wjazdu samochodów: 

1) podmiotów wykonujących prace na podstawie umów zawartych z Zarządem Cmentarzy Komunalnych, 

o ile treść tych umów nie stanowi inaczej; 

2) dowożących i wywożących zwłoki z domu przedpogrzebowego przez ten sam zakład pogrzebowy; 

3) osób niepełnosprawnych w każdy wtorek i piątek na podstawie ważnych przepustek wydanych przez 

kierownictwo danego cmentarza komunalnego; 

4) samochodów służbowych Urzędu Miejskiego Wrocławia w związku z wykonywanymi czynnościami 

służbowymi; 

5) pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych. 

3. Wjazd samochodów na teren cmentarzy komunalnych odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą 

kierownictwa cmentarza. 

§ 9. 1. Opłata za korzystanie z mienia komunalnego na terenie cmentarzy komunalnych w związku 

z wykonywaniem ceremoniału pogrzebowego w zakresie asysty pogrzebowej wynosi: 

1) od wykonanego pochówku urnowego oraz pochówku zwłok dzieci do lat 6 - 90 zł; 

2) od wykonania pozostałych pochówków - 125 zł. 

2. Opłata za korzystanie z mienia komunalnego na terenie cmentarzy komunalnych w związku  

z wykonywaniem ceremoniału pogrzebowego w zakresie asysty pogrzebowej i kopania (otwarcia) grobów 

wynosi: 

1) od wykonanego pochówku lub dochówku urny w grobie: 

a) ziemnym bez względu na typ grobu - 140 zł, 
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b) murowanym urnowym lub kolumbarium - 120 zł, 

c) murowanym - 125 zł; 

2) od wykonania pochówków lub dochówków trumny w grobie: 

a) dziecka - 140 zł, 

b) ziemnym bez względu na typ grobu - 200 zł, 

c) murowanym: 

- z pochowaniem od góry - 140 zł, 

- z pochowaniem od czoła - 200 zł. 

3. Opłata za korzystanie z mienia komunalnego na terenie cmentarzy komunalnych w związku 

z wykonywaniem ceremoniału pogrzebowego w zakresie samego kopania (otwarcia) grobu stanowi różnicę 

opłat między opłatą określoną w ust. 2, a opłatą określoną w ust 1. 

4. Opłata za korzystanie z mienia komunalnego na terenie cmentarzy komunalnych w związku 

z wykonywaniem ekshumacji wynosi: 

1) zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie z grobu: 

a) ziemnego dziecka - 80 zł, 

b) ziemnego bez względu na typ grobu - 160 zł, 

c) murowanego - 100 zł; 

2) szczątków ludzkich pochowanych w urnie z grobu: 

a) ziemnego bez względu na typ grobu - 70 zł, 

b) murowanego - 45 zł, 

c) kolumbarium lub murowanego urnowego - 40 zł. 

5. Opłata za korzystanie z mienia komunalnego na terenie cmentarzy komunalnych w związku  

z wykonywaną usługą cmentarną wynosi: 

1) polegającą na wjechaniu samochodem na teren cmentarza (nie dotyczy cmentarza w Leśnicy)  

oraz ustawieniem nagrobka lub płyty nagrobnej na grobie: 

a) dziecka lub urnowym - 150 zł, 

b) ziemnym zwykłym lub głębinowym - 200 zł, 

c) ziemnym rodzinnym lub murowanym - 220 zł, 

d) niszy urnowej - 125 zł; 

2) polegającą na ustawieniu nagrobka lub płyty nagrobnej na grobie (bez wjazdu samochodem na teren 

cmentarza): 

a) dziecka lub urnowym - 65 zł, 

b) ziemnym zwykłym lub głębinowym - 90 zł, 

c) ziemnym rodzinnym lub murowanym - 120 zł, 

d) niszy urnowej - 45 zł; 

3) inną niż wymienioną w ust. 5 pkt 1 i 2 w tym również przy rozebraniu nagrobka celem wykonania 

dochówku - 35 zł. 

6. Opłaty określone w ust. 5 pkt 2 lit. a, b i c są pobierane również przy ustawieniu uprzednio rozebranego 

nagrobka w związku z dokonywanym dochówkiem. 
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IX. STAWKI OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO 

§ 10. 1. Opłata za udostępnienie domu przedpogrzebowego na okres 1 godziny, do jednego pochówku 

wynosi: 

1) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Pawłowice - 90 zł; 

2) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Jerzmanowo - 180 zł; 

3) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Leśnica - 45 zł. 

2. Za każdą następną rozpoczętą godzinę pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości określonej 

w ust. 1. 
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