
 

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2021 

WÓJTA GMINY PIELGRZYMKA 

z dnia 6 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 679), § 6 uchwały nr XVIII/101/20 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 stycznia 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Pielgrzymka 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 1070), zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Za udostępnienie na okres 20 lat miejsca pochówku ustala się opłatę wynoszącą: 

1) za grób ziemny jednomiejscowy - 200,00 zł + 8% VAT; 

2) za grób ziemny głębinowy podwójny (w pionie) - 250,00 zł + 8% VAT; 

3) za grób ziemny dwumiejscowy (w poziomie) - 380,00 zł + 8% VAT; 

4) za grób ziemny dwumiejscowe i dwupoziomowe głębinowe rodzinne - 450,00 zł + 8% VAT; 

5) za grób ziemny jednomiejscowy dla dziecka (do lat 6) - 150,00 zł + 8% VAT; 

6) za grób jednomiejscowy murowany 500,00 zł + 8% VAT. 

2. Przy przedłużeniu ważności miejsca na cmentarzu o kolejny okres 20 lat przyjmuje się stawki 

w wysokości odpowiedniej do rodzaju wykupionego miejsca. 

§ 2. Za udostępnienie na miejsca pochówku w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia 

zwłok więcej niż jednej osoby ustala się opłatę wynoszącą: 

1) za grób głębinowy podwójny (w pionie) - 750,00 zł + 8% VAT; 

2) za grób dwumiejscowy (w poziomie) - 800,00 zł + 8% VAT; 

3) za grób dwumiejscowy i dwupoziomowy głębinowy rodzinny – 1 500,00 zł + 8% VAT; 

4) za grób dla dzieci (do lat 6) - 300,00 zł + 8% VAT; 

5) za miejsce do pochowania urny – 300,00 zł. 

§ 3. 1. Za rezerwację miejsca pod przyszły pochówek na okres 20 lat ustala się opłatę wynoszącą: 

1) za miejsce na groby - 200,00 + 8% VAT, 

2) za miejsce na urny - 100,00 + 8% VAT. 

2. W przypadku pochówku na miejscu zarezerwowanym w okresie rezerwacji, należy wnieść opłatę  

za udostępnienie miejsca pochówku. 
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§ 4. Uchyla się: 

1) zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Pielgrzymka z dnia 12 sierpnia 2020 r.; 

2) zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Pielgrzymka z dnia 4 sierpnia 2021 r. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wójt Gminy Pielgrzymka: 

Tomasz Sybis 
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