
ZARZĄDZENIE NR 126.2019
BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Gminie Drezdenko.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. 
z 2019 r., poz.712  ze zm.), art. 2 ust. 1 , art.7 ust.5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1473 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam  opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Gminie Drezdenko.

2. Stawki opłat za czynności administracyjno-terenowe oraz stawki opłat za korzystanie z mienia:

1) Opłaty za poszczególne czynności wynoszą:

a) wykonanie czynności administracyjno- terenowych związanych z pochówkiem oraz dochówkiem do 
grobu na terenie cmentarza komunalnego, trumny ze zwłokami lub urny - 30,00 zł,

b) wykonanie czynności administracyjno-terenowych związanych z ekshumacją na terenie cmentarza 
komunalnego - 250,00 zł,

c) zmiana dysponenta grobu - 20,00 zł,

d) wykonanie czynności administracyjno- terenowych dotyczących prac budowlano- kamieniarskich 
w szczególności ustawienia nagrobka, usunięcia nagrobka, rozebrania nagrobka, złożenie nagrobka, 
wymiany nagrobka - 100,00 zł,

e) opłata za utrzymanie cmentarza (eksploatacyjna) - 600,00 zł.  Opłatę eksploatacyjną grobu ziemnego 
i murowanego pobiera się na okres 20 lat licząc od dnia pochówku. Po upływie tego okresu uiszcza się 
opłatę na kolejne 20 lat.

f) Opłata za udostępnienie kaplicy - 120,00 zł

g) każdorazowy wjazd samochodem w celu realizacji usługi na terenie cmentarza - 150,00 zł

h) opłata roczna za ustawienie reklamy za 1 m2 – 130,00 zł.

2) W przypadku rezygnacji z miejsca grzebalnego (ekshumacja) dokonuje się, na pisemny wniosek 
dysponenta grobu, zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu.

3) Obowiązek uiszczenia opłaty nie dotyczy wjazdu samochodów:

a) podmiotów wykonujących prace na podstawie umów zawartych z Gminą Drezdenko lub 
administratorem cmentarzy dotyczących utrzymania cmentarzy i obiektów na nich usytuowanych,

b) dowożących zwłoki do kaplicy i obsługujących ceremonię pogrzebową,

c) administratora i nadzoru cmentarzy w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi,

d) osób niepełnosprawnych kierujących pojazdem (posiadających do tego uprawnienia) lub kierowcy 
przewożącego osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

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

§ 3. Na wniosek zobowiązanego do uiszczenia opłaty, o której mowa w § 1  pkt 2  Zarządzenia 
Nr 125.2019 Burmistrza Drezdenka z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi 
cmentarne oraz za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Gminie Drezdenko opłaty można 
wymierzyć: na  okres 2 lat w wysokości:

1. 50% opłaty w pierwszym roku w dniu zawarcia umowy,

2. 50% opłaty w następnym roku kalendarzowym (w miesiącu zawarcia umowy).

§ 4. Zwalnia się w wysokości 100% z opłat za zachowanie nienaruszalności grobu  na kolejne 20 lat za 
groby osób zmarłych odznaczonych Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem 
Krzyża Wojskowego, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
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§ 5. Opłaty wskazane w Zarządzeniu nr 125.2019 Burmistrza Drezdenka z dnia 05 listopada 2019 r. 
w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne oraz za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych 
w Gminie Drezdenko, stanowią świadczenie cywilnoprawne uiszczane po zawarciu z administratorem 
cmentarza komunalnego umowy cywilnoprawnej o udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego 
pochówku, umowy cywilnoprawnej o zachowanie nienaruszalności grobu na kolejne 20 lat. 

§ 6. Pobierane opłaty stanowią dochód Gminy Drezdenko.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się administratorowi cmentarzy komunalnych położonych w Gminie 
Drezdenko.

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

 

Burmistrz Drezdenka

Karolina Piotrowska
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