
 

 

ZARZĄDZENIE NR 309/XII/IGP-2020 

BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 1 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Ząbkowicach Śląskich 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1947) oraz uchwały nr LVIII/55/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 sierpnia 

2014 r., w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich uprawnień w zakresie ustalenia wysokości 

cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się cennik opłat obowiązujących na terenie cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy  

ul. Bohaterów Getta w Ząbkowicach Śląskich stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Opłaty o których mowa w § 1 stanowią kwoty brutto. 

2. Opłaty o których mowa w § 1 mogą być za pisemną zgodą Burmistrza rozłożone na raty. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 41/II/IGP-2015 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 4 lutego 2015 roku 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Ząbkowicach Śląskich. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Zastępca Burmistrza: 

Dariusz Małozięć

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 grudnia 2020 r.

Poz. 6742



Załącznik do zarządzenia nr 309/XII/IGP-2020 

Burmistrza Ząbkowic Śląskich 

z dnia 1 grudnia 2020 r. 

 

Cennik opłat obowiązujących na terenie cmentarza komunalnego  zlokalizowanego  

przy ul. Bohaterów Getta w Ząbkowicach Śląskich 

1. Opłaty za udostępnienie miejsc grzebalnych – na okres 20 lat: 

1) groby ziemne: 

a) grób pojedynczy        - 350,00 zł. 

b) grób dziecięcy pojedynczy (dziecko do 6 lat)    - 200,00 zł. 

c) grób rodzinny dwumiejscowy w pionie     - 400,00 zł. 

d) grób rodzinny dwumiejscowy w poziomie     - 450,00 zł. 

e) grób dziecięcy dwumiejscowy (dzieci do lat 6)    - 300,00 zł. 

f) grób rodzinny wielomiejscowy      - 500,00 zł. 

2) groby murowane: 

a) grób pojedynczy        - 450,00 zł. 

b) grób dziecięcy pojedynczy (dziecko do 6 lat)    - 300,00 zł. 

2. Opłaty za udostępnienie miejsc grzebalnych – opłata jednorazowa: 

1) grób ziemny pojedynczy urnowy      - 300,00 zł. 

2) groby murowane: 

a) grób rodzinny dwumiejscowy w pionie     - 900,00 zł. 

b) grób rodzinny dwumiejscowy w poziomie     - 1100,00 zł. 

c) grób dziecięcy dwumiejscowy (dzieci do lat 6)    - 400,00 zł. 

d) grób rodzinny wielomiejscowy 

(dwumiejscowy w poziomie i trzymiejscowy w pionie)   - 1300,00 zł. 

e) grób pojedynczy urnowy       - 400,00 zł. 

f) grób wielournowy       - 600,00 zł. 

3. Opłata za przedłużenie prawa do utrzymania grobu przez następne 20 lat pobierana jest w wysokości 

50% opłaty za groby wymienione w ust. 1. 

4. Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego na 20 lat pobierana jest w wysokości opłaty za groby 

wymienione w ust. 1. 

5. Zgoda na postawienie nagrobka kamiennego lub murowanego na grobie - 250,00 zł. 

6. Zgoda na utwardzenie terenu wokół grobu     - 30,00 zł. 

7. Opłata za jednorazowy wjazd na cmentarz, niezwiązany z pierwszorazowym 

postawieniem nagrobka, pojazdem ( nie dotyczy pojazdów Zarządcy) - 50,00 zł. 

8. Opłata za udostępnienie kaplicy cmentarnej    - 100,00 zł. 

9. Opłata za udostępnienie chłodni (za jedną dobę)    - 100,00 zł. 

10. Opłata za udostępnienie pomieszczenia do ubierania zwłok  - 60,00 zł. 
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11. Opłata za nadzór Zarządcy cmentarza nad wykonywanymi pracami: 

1) Kopanie grobu ziemnego       - 100,00 zł. 

2) Kopanie oraz wykonanie grobu murowanego    - 130,00 zł. 

3) Ekshumacja         - 100,00 zł. 
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