
ZARZĄDZENIE NR 125.2019
BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne oraz za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych 
w Gminie Drezdenko

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019.r., 
poz. 506 ze zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1473 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 
27 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Drezdenka, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Drezdenku przy ul. Kopernika, Trzebiczu, 
Gościmiu, Goszczanowcu.

1) Stawki opłat za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku trumny lub urny zawierające 
szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok:

a) pod grób ziemny dziecięcy (dzieci do lat 6) na okres 20 lat - 200,00 zł

b) pod grób ziemny jednomiejscowy na okres 20 lat - 250,00 zł

c) pod grób ziemny dwumiejscowy (w pionie) na okres 20 lat - 250,00 zł

d) pod grób ziemny dwumiejscowy (w poziomie) na okres 20 lat - 500,00 zł

e) pod grób murowany jednomiejscowy na okres 20 lat - 250,00 zł

f) opłata jednorazowa pod grób murowany dwumiejscowy w pionie na okres 100 lat liczony od momentu 
pierwszego pochowania - 1250,00 zł

g) opłata jednorazowa pod grób murowany dwumiejscowy w poziomie na okres 100 lat liczony od 
momentu pierwszego pochowania -  2500,00 zł

h) pod grób murowany wielomiejscowy (krotność grobu jednomiejscowego) - 250,00 zł

i) za pochowanie w istniejącym grobie ziemnym urny z prochami ludzkimi - 200,00 zł

2) Stawki opłat za zachowanie nienaruszalności grobu na kolejne 20 lat

a) Opłaty za poszczególne groby wynoszą:

- grób ziemny dziecięcy (dzieci do lat 6) - 200,00 zł

- grób ziemny jednomiejscowy - 250,00 zł

- grób ziemny dwumiejscowy (w pionie) - 250,00 zł

- grób ziemny dwumiejscowy (w poziomie) - 500,00 zł

- grób murowany jednomiejscowy - 250,00 zł

3) Rezerwacja wolnego miejsca pod grób, na okres 20 lat przy pochówku - 250,00 zł

a) W przypadku dokonania zachowania grobu w okresie trwania wykupionej rezerwy, 20 letnia 
nienaruszalność grobu będzie liczona od daty dokonania pogrzebu.

b) W sytuacji określonej w §1 pkt 3 lit. a) dysponent grobu uiści opłatę za okres nienaruszalności grobu 
przekraczający termin wykupionej rezerwy.

c) Opłata, o której mowa w  § 1 pkt 3 lit. b) zostanie obliczona proporcjonalnie wg stawek określonych w § 
1 pkt 1.

d) W przypadku rezygnacji z rezerwacji część opłaty za rezerwację podlegająca zwrotowi ustala się 
proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu rezerwacji.

§ 2. Wszystkie opłaty wyszczególnione w § 1 zawierają podatek od towarów i usług.

§ 3. Pobierane opłaty stanowią dochód Gminy Drezdenko.
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§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się administratorowi cmentarzy komunalnych położonych w Gminie 
Drezdenko.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

Burmistrz Drezdenka

Karolina Piotrowska

Id: 42C4D7F1-B439-4BB1-84D3-A4CF59079AEA. Podpisany Strona 2




