
 

 

ZARZĄDZENIE NR 306/2021 

WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 13 października 2021 r. 

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Długołęka  

oraz sposobu ich uiszczania 

Na podstawie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 1372), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 679) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1947) oraz § 2 ust. 2 uchwały nr XXIV/273/20 Rady Gminy Długołęka z dnia 22 października 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Długołęka (Dz. U. Woj. Dol. 

z 2020 r. poz. 5836), Wójt Gminy Długołęka zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się następujące opłaty za miejsce na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy 

Długołęka: 

Rodzaj usługi Wysokość opłaty w zł  

1 Stawka za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób ziemny  

a Grób pojedynczy 400 

b Grób rodzinny pogłębiony w pionie 600 

c Grób rodzinny poziomy 800 

d Grób dziecięcy do lat 6 100  

e Grób urnowy 200 

2 Stawka za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób murowany 

a Grób pojedynczy 800 

b Grób rodzinny pogłębiony w pionie 1000 

c Grób rodzinny poziomy 1600 

d Grób dziecięcy do lat 6 300 

e Grób urnowy 400 

3 Stawka za miejsce rezerwowe pod grób na okres 20 lat 

a Grób pojedynczy 1000 

b Grób rodzinny 1200 

c Grób urnowy  500 

4 Za wjazd pojazdów na teren cmentarza opłata dzienna  

(nie dotyczy osób niepełnosprawnych, pojazdów uprzywilejowanych  

oraz pojazdów podmiotów realizujących roboty na podstawie umów 

zawartych z Gminą Długołęka) 

100 

2. Podane kwoty są kwotami brutto zawierającymi podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w dacie wykonania usług. 
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3. Po upływie 20-letniego okresu nienaruszalności grobu istnieje możliwość wniesienia opłaty przedłużającej 

prawo do zachowania grobu na kolejne 20 lat. Za przedłużenie korzystania z grobu na kolejne 20 lat pobiera się 

opłaty analogiczne jak przy udostępnieniu placu pod grób. Opłata nie dotyczy grobów murowanych 

przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do dochowania urn zawierających 

szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok. 

4. Opłaty pobiera się od wejścia Zarządzenia w życie w terminie wskazanym w ust. 5. 

5. Opłaty pobiera się z góry najpóźniej w dniu wykonywania usługi. 

6. W przypadku dokonania pochówku w okresie trwania wykupionej rezerwy pod grób, 20 letnia 

nienaruszalność grobu będzie liczona od daty dokonania pochówku. 

7. W sytuacji określonej w ust. 6 dysponent grobu uiści opłatę za okres nienaruszalności grobu 

przekraczający termin wykupionej rezerwy pod grób. 

8. Opłata, o której mowa w ust. 7 zostanie obliczona proporcjonalnie wg stawek określonych w ust. 1. 

§ 2. Wskazane w § 1 opłaty mają także zastosowanie do grobów już istniejących, względem których nie były 

wcześniej pobierane opłaty za udostępnienie miejsca, przy czym dla potrzeb naliczenia opłaty termin 

udostępnienia miejsca rozpoczyna się w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Cmentarzami zarządza Wójt Gminy Długołęka. 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  

na cmentarzach komunalnych w Gminie Długołęka oraz w siedzibie Zarządcy cmentarzy oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Długołęce www.gmina.dlugoleka.pl. 

§ 5. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Planowania Przestrzennego 

i Gospodarki Nieruchomościami. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Zastępca Wójta Gminy Długołęka: 

Joanna Adamek 
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