
 

 

ZARZĄDZENIE NR 109/021 

BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO 

z dnia 31 marca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego w sprawie ustalenia opłat za korzystanie 

z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2020, 

poz. 1947 z późn. zm.) oraz uchwały nr VI/46/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 r. 

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

Ząbkowicki, zarządzam co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 56/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie 

ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki zmienia się 

załącznik nr 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego: 

Marcin Czerniec 

 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2021 r.

Poz. 1737



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 109/2021  

Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego  

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia opłat za 

korzystanie  

z cmentarzy komunalnych na terenie 

Gminy Kamieniec Ząbkowicki  

Cennik opłat obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki tj. cmentarz w 

Kamieńcu Ząbkowickim, Ożarach, Starczowie i Topoli.  
1. Opłaty za udostępnienie miejsc grzebalnych – na okres 20 lat: 

1) groby ziemne: 

a) grób pojedynczy       - 324,07 zł 

b) grób dziecięcy pojedynczy (dziecko do 6 lat)   - 185,19 zł 

c) grób rodzinny dwumiejscowy w pionie    - 462,96 zł 

d) grób rodzinny dwumiejscowy w poziomie    - 509,26 zł 

e) grób dziecięcy dwumiejscowy (dziecko do 6 lat)   - 231,48 zł 

f) grób rodzinny wielomiejscowy     - 462,96 zł 

2) groby murowane: 

a) grób pojedynczy       - 462,96 zł 

b) grób dziecięcy pojedynczy (dziecko do 6 lat)   - 277,78 zł 

2. Opłaty za udostępnienie miejsc grzebalnych –opłata jednorazowa: 

1) grób ziemny pojedynczy urnowy       - 324,07 zł 

2) groby murowane: 

a) grób rodzinny dwumiejscowy w pionie    - 740,74 zł 

b) grób rodzinny dwumiejscowy w poziomie    - 925,93 zł 

c) grób dziecięcy dwumiejscowy (dzieci do lat 6)   - 370,37 zł 

d) grób rodzinny wielomiejscowy 

            (dwumiejscowy w poziomie i trzymiejscowy w pionie)          - 1 111,11 zł 

e) grób pojedynczy urnowy                - 370,37 zł 

f) grób wielournowy                 - 555,56 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 20lat pobierana jest w wysokości opłaty za 

groby wymienione w ust.1. 

5.Opłata za jednorazowy wjazd na cmentarz, niezwiązany z pierwszorazowym postawieniem 

nagrobka, pojazdem (nie dotyczy pojazdów Zarządcy)                 -74,07 zł 

6.Opłata za udostępnienie kaplicy cmentarnej                                               -111,11 zł 
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