
 

 

ZARZĄDZENIE NR 60/2020 

BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Świeradowie- Zdroju 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) oraz uchwały nr XXX/138.2012 z Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 1 

sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta 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. Ustalam opłaty za udostępnienie miejsc pochówku na cmentarzach komunalnych na terenie miasta 

Świeradów-Zdrój w następującej wysokości: 

1. Opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok, szczątków ludzkich lub prochów  

na okres 20 lat: 

1) na grób ziemny pojedynczy (bez prawa murowania) – 230,00 zł; 

2) na grób ziemny zwykły głębinowy (dwumiejscowy w pionie) – 370,00 zł; 

3) na grób ziemny rodzinny podwójny (bez prawa murowania) – 440,00 zł; 

4) na grób rodzinny (dwumiejscowy w poziomie) ziemny zwykły głębinowy (dwupoziomowy w pionie) – 

740,00 zł; 

5) na grób ziemny dziecka do 6 lat (bez prawa murowania) – 80,00 zł; 

6) na grobowiec jednomiejscowy – 600,00 zł. 

2. Opłata za zastrzeżenie (zachowanie) prawa do grobu na okres następnych 20 lat – jak za udostępnienie 

miejsca grzebalnego określonego w ust. 1, w wysokości obowiązującej w chwili dokonywania zastrzeżenia. 

3. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok, szczątków ludzkich lub prochów 

w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania 

urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok: 

1) na grobowiec dwumiejscowy w poziomie – 1200,00 zł; 

2) grobowiec jednomiejscowy urnowy oraz dla dzieci do lat 6 – 300,00 zł. 

4. Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego na okres 20 lat: 

1) na grób ziemny pojedynczy (bez prawa murowania) – 500,00 zł; 
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2) na grób ziemny zwykły głębinowy (dwumiejscowy w pionie) – 540,00 zł; 

3) na grób ziemny rodzinny podwójny (bez prawa murowania) – 960,00 zł; 

4) na grób rodzinny (dwumiejscowy w poziomie) ziemny zwykły głębinowy (dwupoziomowy w pionie) – 

1100,00 zł; 

5) na grób ziemny dziecka do 6 lat (bez prawa murowania) – 170,00 zł. 

5. Opłata za rezerwacje miejsca pod grób murowany (grobowiec): 

1) na grobowiec jednomiejscowy – 920,00 zł; 

2) grobowiec jednomiejscowy urnowy – 500,00 zł. 

§ 2. Podane opłaty są cenami netto. Do ustalonych opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 3. 1. Dopuszcza się możliwość ratalnych opłat za: 

1) rezerwacje miejsc grzebalnych; 

2) utrzymanie grobu na następne 20 lat. 

2. Decyzję w sprawie zezwolenia na dokonywanie opłat w formie ratalnej podejmuje każdorazowo 

Burmistrz Miasta, na indywidualne wnioski zainteresowanych stron. 

§ 4. W przypadku przekształcenia rezerwacji danego miejsca grzebalnego z grobu ziemnego na rezerwacje 

miejsca pod grób murowany (grobowiec) dysponent tego miejsca jest zobowiązany do uiszczenia różnicy 

pomiędzy aktualną należną opłatą za rezerwację miejsca grzebalnego pod grób ziemny. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarka 

Odpadami. 

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 4.08.2015 r. w sprawie: 

ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Świeradowie-Zdroju. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój: 

Roland Marciniak 
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