
 

 

ZARZĄDZENIE NR 287/2020 

BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU 

z dnia 1 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości maksymalnych cen i opłat za usługi komunalne oraz korzystanie 

z obiektów komunalnych na terenie Gminy Złoty Stok. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 

oraz na podstawie uchwały nr XVII/147/2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie 

upoważnienia Burmistrza Złotego Stoku do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 

publicznej będących własnością gminy zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się cennik obowiązujący na cmentarzach komunalnych w Gminie Złoty Stok będących 

załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. Wszystkie ceny są cenami netto. 

§ 2. Opłaty, o których mowa w załączniku pobiera zarządca (administrator) cmentarza komunalnego. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się zarządcy (administratorowi) cmentarza komunalnego w Złotym 

Stoku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Burmistrz: 

Grażyna Orczyk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 września 2020 r.

Poz. 5074



Załącznik do zarządzenia nr 287/2020 

Burmistrza Złotego Stoku 

z dnia 1 września 2020 r. 

 

CENNIK OPŁAT 

NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W GMINIE ZŁOTY STOK 

 

Lp. RODZAJ OPŁATY STAWKA NETTO 

1. Miejsce pod grób ziemny do wykonania pochówku trumny:  

a) pojedynczy, 

b) pojedynczy dziecinny. 

 

360,00 zł 

180,00 zł 

2. Miejsce pod grób ziemny do wykonania pochówku urny: 

a) grób ziemny urnowy jednomiejscowy, 

b) grób ziemny urnowy dwumiejscowy. 

 

180,00 zł 

360,00 zł 

3. Miejsce pod grób murowany: 

a) pojedynczy (na 1 trumnę),  

b) pogłębiony (na 2 trumny). 

 

450,00 zł 

630,00 zł 

4. Miejsce pod grób murowany: 

a) dwumiejscowy w poziomie (na 2 trumny), 

b) dwumiejscowy w poziomie pogłębiony  (na 4 trumny). 

 

800,00 zł 

1160,00 zł 

5. Opłata przedłużająca istnienie grobu ziemnego na dalsze 20 lat: 

a) pojedynczy 

b) pojedynczy dziecinny 

 

360,00 zł 

180,00 zł 

6. Opłata przedłużająca istnienie grobu ziemnego na dalsze 20 lat: 

a) grób ziemny urnowy jednomiejscowy,  

b) grób ziemny urnowy dwumiejscowy.  

 

180,00 zł 

360,00 zł 

7. Opłata przedłużająca istnienie grobu murowanego na dalsze 20 lat 

(pojedynczy na 1 trumnę). 

 

450,00 zł 

8. Rezerwacja* miejsca: 

a) za jedno miejsce, 

b) za każde kolejne. 

 

180,00 zł 

360,00 zł 

9. Korzystanie z domu pogrzebowego: 

a) za jedną dobę, 

b) za dwie lub więcej  

 

300,00 zł 

450,00 zł 

*- rezerwacja nie jest opłatą za miejsce pod grób. 

1. Opłata za dochowanie nie dotyczy pochówków związanych z ekshumacją zwłok i przeniesieniem  

do innego grobu w obrębie cmentarza komunalnego lub z innych cmentarzy komunalnych z terenu Gminy Złoty 

Stok. 

2. Opłaty przedłużające istnienie grobu na dalsze 20 lat, liczone są dla grobów ziemnych lub murowanych 

pojedynczych od daty pierwszego pochówku w grobie.  

Opłaty przedłużając istnienie gronu na dalsze 20 lat mogą być płatne w ratach w wysokości nie mniejszej  

niż za 5 lat, liczone jako 1/20 opłaty podstawowej obowiązującej w roku. 
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